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Grafisk framställning af svenska _ flottans 
styrka åren 1522-1905. 

Den fL närstående teckning framställda relationslinjen är 
afsedel att gifva en öfverbli ck af den svenska flottans växlande 
styrka vid olika skeden uuder åren 1522- 1906. Relationslin· 
jen är uppdragen mellan antal fartyg och år, bYarvid endast 
medtagits i beräkningen sådana fartyg, som ansetts kunna ingå 
i slagflottan. Denna utgjordes: 

under 1500-talet af: Märseskepp såsom kraveller och 
holkar; 

under 1600-talets första hälft af: Regalskepp och örlogs
skepp; 

under l 600-talets senare hälft af: Rangskepp ; 
uneler 1700- och 1800-talets förra hälft: Linjeskepp och 

fregatter, samt 
under 1800-talets senare hälft af: Pansarbåtar, 1:a klass. 

Vid en närmare granskning af denna relationslinje iakt
tages, hurusom dess båda nollpunkter sammanfalla med D. D. 
M. M. konung Gustaf I:s och konung Oscar II:s tillträde till 
regeringen . Såsom konung utropades ju Gnstaf I ej förr än 
den 6 juni 1523, men såsom riksföreståndare hade han redan 
förut gripit regeringstömmarne och hans första åtgärd blef 
skapandet af en örlogsflotta. Redan den 7 juni 1522 ankrade 
i Söderköping 10 från Liibeck köpta örlogsfartyg, hvilka skulle 
blifva grunden för den svenska flotta, som -lO år senare upp
trädde som härskare på Östersjön. 

Konung Gustafs historiskt vordna bref till allmogen 15-12, 
däri han säger, att vid hans tillträde till regenngen rlen syen-
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ska flottan ej utgjordes af annat än »en hop skJ~rjeO.åtar och 
annat prackerij ther hvarken hjelp eller tröst medförde», kunde 
350 år senare med samma fog användas af konung Oscar II. 

Den kraft och det outtröttliga nit, med hvilket dessa båda 
regenter vetat att från så godt som intet arbeta upp den sven
ska sjömakten till en plats inom världens mariner, ska]l för 
alla tider utgöra ett ärofullt minnesblad i de båda monarker
nas historia. 

Red. 
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o 

Arsberättelse i skeppsbyggeri och maskin-
väsende för år 1904. 

Af ledamoten K. R1mdg1·en. 

(Forts. fr. G:e häftet, 1904, sid. 492.) 

Öfversikt öfver maskinteknikens nuvarande stånd
punkt. Ångmaskiner kontra ångturbiner. 

Inom ångmaskinväsendet är det väl ingenting, som i så Forcerad 
hög grad bidrager till en maskins bestånd och goda funktio- smörjning. 
nerande, som ett godt smörjämne Utan detsamma vore det 
snart slut med den jämna gången och förr eller senare kom-
mer det att visa sig på ena eller andra sättet genom iskärnin-
gar eller dylikt, att smörjämnet varit mindre lämpligt, allt 
under förutsättning att något fel i m&skinens uppsättning eller 
till verkning ej ägt rum. 

I allmänhet får man väl antaga, att en maskin är kon
struerad så, att ej några permanenta formförändringar kunna 
äga rum i vefstakar, pistonstänger m . m. under de påkännin
gar, för hvilka maskinen är utsatt. 

Väl skött skulle den sålunda kunna gå i oändlighet, så
vida ej så småningom genom nötning det uppstode glapprum 
mellan de olika rörliga delarn e, hvilka snart framkalla stötar 
i maskinen och gjorde dess bestånd till en tidsfråga. 

Härvidlag framställa sig tvänne utvägar till afhjä1pande 
af sagde olägenheter. 
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Endera kan man gö ra kontaktytorna synnerligen väl in
slipade och passade samt ytterligt hårda och försedda med god 
smöjning; t. ex. om en pistonstångs tvärhuhud förse:;: med en 
glashård och fullkomligt rund tapp, som lagras i en lagerskål 
af hård fosforbrons med stum ansättning, som endast ti llåter 
ett ytterligt tunnt oljelager för smörjning. 

Det andra sättet vore, att göra en anordning sådan, att 
ett jämförelsevis tjockt oljelage,r alltid funnes emellan de i rö
relse varande maskindelarne utan att dessa någonsin komma 
i kontakt med hvaraudra. Kunde detta åstadkommas Yore 
man naturligtvis ifrån all nötning, och någon iskäring i lager
gångar eller dylikt kunde aldrig ifrågakomma. Det är på den 
senare principen som anordningen med forcerad smörjning är 
baserad . 

I allmänhet föreställer man sig, att detta system endast 
innebär, att lagren jämt och ständigt äro väl försedda med 
olja, och att för detta ändamåls skull det yore tillräckligt att 
hafva en pump, som uppumpar den förbrukade olj an till be· 
hållare, hvarest den renas för att sedermera återigen använ
das. Denna anordning är numera vanlig, men har ingenting 
gemensamt med den forcerade smörjningsmetoden, mer än 
pumpen. H vad som är det nya i ofvanskrifna metod är, att 
hvarje lager skall förses med olja af ti llräckligt tryck att före
komma, det de olika friktionsytorna komma i beröring med 
h varandra. 

Man skall ihågkomma, att oljan är osammantrycklig; den 
kan väl pressas ut från lagren genom där rådande tryck, men 
om man tager i betraktande å ena siclan kapillärattraktionen , 
hvilken i hög grad motsätter sig oljans nt}Jressancle mellan 
t. ex. en veftapp och dess lager, samt dessutom utsätter oljan 
för ett tryck utifrån, som motsätter sig dess benägenhet att 
pressas ut från lagret och som ständigt ersätter den utpressa
de oljan, skall man däri finna lösningen att ständigt hålla 
trycket å olj an konstant och dymedels erhålla det med den 
forcerade smörjningen afseelda ändamålet. 

En kraftig oljepump är därför nöclyändig samt dessutom 
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särskilda anordningar å lagren för att kunna åstadkomma det 
nödiga trycket å oljan utan för mycket -läckning. 

Hvarför denna metod ej är mera använd beror natur
ligtvis därpå, att med nu befi ntliga smörjanordningar maski
nerna funktionera tillräckligt tillfredsställande ändå med nog
grann passning, samt att en viss kostnad alltid är förknippad 
med installeraneJet af nämnda anordning, hvarförntan äfveu 
fordras en särdeles noggrann bearbetning och uppassning af 
maskiner, om smörjningen skall visa sig effektiv. 

När man ser hvilka resultat man uppuätt med dylika 
maskiner om 250 hästkrafter, hvilka varit i gång oafbrutet 
uneler 6 månaders tid med ett hvarfantal af tillsammans 85 
millioner, förstår man lätt fördelam e att hafva sådana maski
ner. Undersökningar, verkställda ·å maskiner, hvilka varit i 
gång under fyra år, hafva visat att slituingen vid lagerskålar 
och axlar ej öfverst.iger 1/ 1000 tum i någon direktion, liksom 
äfven att någon justering af lagren ej behöfts under denna 
tid , hvadan maskinen i fråga vid undersökningen faktiskt be
fann sig i samma skick, som när den var ny. 

H vad detta innebär i fråga om reparations- och under
hållskostnaden af maskineri i all mänhet, framgår med tillräck
lig tydlighet , och torde den forcerade smörjningen af maskin
delar snart nog låta tala om sig, när närmare resultat blifva 
kända. N u för tiden måste man nämligen med alla tillgäng
liga medel göra den, s~dan nära ett århundrade allena här
skande maskintypen så fullkomlig som möjligt, om den ej skall 
undanträngas af ångturbinen, som synes blifva det 20:de år
hundradets maskintyp. 

Man har nu kommit så långt i fulländningen af kolfma
skinerna, att man på detta område ej vidare kan göra några 
förbättringar. 

För att förvandla den i ångan inneboende energien i 
maximum arbete, erfordras att nedbringa den direkta ängför
lusten genom läckande pistoner och packningar till ett mi
nimum, liksom äfven tillse, att värmeförlusten blifver så liten 
som möjligt. 
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Den nuvarande maskintekniken kan sägas uppfylla alla 
kraf, i hvad det gäller första punkten. 

I fråga om värmeförlusterna kunna dessa icke absolut 
förbindras men väl nedbringas till · de minsta möjliga genom 
följande åtgärder: 

genom att öka kolfhastigheten, då med detsamrna tiden 
för värmestrålningen förminskas, 

genom att omgifva ångcylindrarne med dåliga värmeledare, 
genom cylindrarnes och slidskåpeus uppvärmning, samt 

genom arbetsångans öfverhettande, så att kondensationen inuti 
ångcylindrarne undvikes. 

Inom ångturbinen är det däremot jämförelsevis lätt att 
undvika värmeförluster på grund af turbinhjulens stora hastig
het; äfven blifva de ytor med hvilka ångan kommer i berö
ring jämförelsevis små. 

Ångturbiner. För att vinna användning för ångturbinerna inom sjö-
maskinstekniken har man måst nedbringa bvarfantalet, hvilket 
hos de Lavals turbin (bvilken .är elen första på fullt veten
skapliga grunder konstruerade och i bruk varande ångturbin) 
uppgick till 20 a 30000 hvarf i minuten. Denna turbin har 
aldrig varit använd som dr!fkraft för fartyg, ehuruväl elen nu
mera tillverkas i storlekar upp till 2500 hästkrafter. 

Jämnsides med de Lavals turbin har i England ett annat 
turbinsystem vunnit användning, nämligen det af Parson i 
Nevvcastle uppfunna. Genom användande af flera turbinhjul, 
hvilka ångan medels ledskenor genomströmmar det ena efter 
det andra, har han lyckats nedbringa hastigheten så att om
loppstalet endast blifver 500-3000 per minut. Några utväx
lingar blifva sålunda ej nöd väneliga för att öfverföra arbetet 
från turbinens axel. En följd af de många löphjulen med 
sina ledskenor blifver dock, att turbinen tager väsentligt stort 
utrymme i längdriktningen, samt att den blifver ytterst kom7 

plicerad, i det att ända till 80000 skoftar behöfvas för en störr~ 
turbin med relatiYt låg omloppshasti2:bet. 

Bland de med Parsons turbiner förseelda fartygen är0 väl 
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'l'urbinia såsom det första och de engelska jagarne Cobra och 
Vi per på grund af deras förolyckande, de mest omtalade. En 
hel del fartyg, afseelda såväl för krigsbruk som för passagerare
fart, äro numera försedda med Parsons turbiner och uppfylla 
äfven högt ställda anspråk. rrills dato hafva 11 fartyg om 
tillsammans 63400 hästkrafter blifvit utförda med Parsons tur
biner och under byggnad finnas 7 fartyg om tillsammans 
53800 hästkrafter. 

Som ett erkännande af d:r de Lavals och »the right ho
nmable» mr Parsons förtjänster vid lösandet af ångturbinspro
blemet har tyska ingenjörsföreningen nyligen tillerkänt dem 
dess högsta belöning, den s. k. Grashofmedaljen . 

Vi hafva ännu ett turbinsystem, hvilket är uppkalladt Riedlet'-

efter dess uppfinnare, Riedler-Stumpf. stumpf-äng-

Genom användande af större diameter å löphjulet har turbinen. 

det lyckats utnyttja den i ångstrålen inneboende energien utan 
att hastigheten öfverskrider 1500-3000 hvarf per minut, ge-
nom särskilda anordningar å ängmunstyckena för nedbrin-
gande af ångans hastighet, samt genom användande af hög-
och lågtrycksturbiner. Slwftarne fräsas in i själfva turbinhju-
let, hvilket är af bästa nickelstål salut så väl balanceradt, att 
tyngdpunktsläget är bestämdt på 1

/ 100 millimeter när. 
Anläggningar med denna turbintyp finnas å skilda plat· 

ser i Tyskland, mest för drifvande af elektriska maskiner och 
äro turbiner utförda med 2000 effektiva bästkrafters styrka. 

Vid 3000 hvarf per minut, 9 atmosferers tryck vid mun
stycket samt en temperatur å ångan af 294° åtgick endast 6,5 
kg. ånga per elektrisk hästkraft och timme, vid profvande af 
ofvannämnde 2000 hästkrafters ångturbin. 

I Amerika finnes slutligen en turbintyp, den s. k. Our
tis-maskinen, hvilken vunnit stor utbredning inom det elektri
ska området samt utföras i storlekar upp till 6000 a 7000 
hästkrafter; och i Frankrike experimenteras med tvänne ång
turbinstyper nämligen system Rateau och Breguet, h vilka kom
rna att apteras å torpedbåtar. 
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Såsom vi af det ofvanstående sett är det bufvudsakligen . ' Parsons turbiner som vunnit insteg såsom drifkraft för fartyg , 
och ett stort steg framåt har i år blifvit taget af ångturbinen 
i det att de i förra årsberättelsen omnämnda jätteångarne, som 
Ounard-linjen håller på att bygga, skola förses med turbiner 
af Parsons tillverkning om 70000 hästkrafter i hvarje fartyg. 

H varje fartyg kommer att förses mecl fyra propelleraxlar 
med lwar sin propeller. De iure propelleraxlarue skola chih ·as 
af turbiner med lågtrycksånga och ytteraxlames turbiner med 
högtrycksånga. Slagantalet lärer blifva 1-!0 per minut och 
farten · öfver Atlanten i medeltal 2..1,,5 knop. 

Kombination Hos Yarrow har nyligen en torpedbåt för franska sta
af vanlig sjö- tens räkning blifvit färdig bygd, h vilken har kombinerade ma

ångn;askin skiner af ångturbin- och vanlig sjöångmaskiutyp. Fartyget är 
och angtur- försedt med tre propelleraxlar, af hvilk.-a den mellersta drifves bin. 

medels en vanlig ångmaskin om 250 indikerade häEtkrafter 
samt de bägge ytteraxlarne af en hög- och lågtrycksångturbin 
af system Rateau. Andamålet med denna anordning är att 
åstadkomma ekonomisk gång vid låga farter samt att enelast 
vid höga farter använda ångturbinerna. 

Det är nogsamt bekant, att ångturbinerna ej arbeta med 
samma effekt vid mycket låga omloppstal, och som det är nöd
vändigt, att turbinen arbetar på propelleraxeln direkt utan nå
gra utväxlingar, så är det naturligt, att en liten hastigbet å 
propellern svarar mot en mycket låg omloppshastighet å tur
binen . 

Sålunda, om båten endast vore försedd med ångturbiner, 
skulle däraf följa . att endast en propelleraxel eller en tnrbin 
kunde afses för den låga hastigheten. 

För att få något så när passande omloppstal för turbi
nen måste då propellern i fråga om stigning och area förän
dras, så att den blifver passande för den låga farten och för 
turbinens relativt höga omloppshastighet, därvid den ej seder
mera kommer att lämpa sig för de höga farterna . 

En olägenhet som vidlåder turbindrifna fartyg är, att 
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man ej hastigt kan kasta back, och man måste dessutom bafva 
särskild turbin för backning. Visserligen kunde man tänka 
sig, att en af turbinerna anordnades med utväxling, så att man 
därigenom kunde omkasta propelleraxelns rörelse utan att för
ändra turbinens, eller ock kunde man göra propellerbladen 
rörliga, så att de vid back skulle omkastas. Intetdera af dessa 
båda sätt äro emellertid att förorda. 

Däremot har man · vid det kombinerade systemet alltid 
möjligheten att kasta back med ångmaskinen som drifver mid
telaxeln. 

De förd elar man skulle ernå genom användande af det 
kom binentde maskinsys temet vore följande : 

l) reduktion i vikt ehuru utrymmet i plan blefve något 
ökad t för maskineriet; 

2) bekvämare skötsel och mindre underhållskostnader samt 
mindre maskinpersonal; 

3) stadigare gång och mindre skakning å fartyg; 
4) större ekonomi vid höga farter, emedan ångturbinen 

är särskildt lämpad att tillgodogöra en högt drifven expansion 
af ångan . Man kan beräkna 15 a 20 proc. kraftvinst på samma 
ängmängd som för en vanlig ångmaskin, hvilket vill säga det
samma som en ökning i hastighet af 5 a 6 proc.; 

5) slutligen kan man för torpedbåtar med det kombine
rade systemet påräkna ekonomisk gång vid 15 knops fart, då 
det vid enbart turbindrifna torpedbåtar visat sig, att dålig 
ekonomisk effekt inträder redan vid 20 knop ooh därunder. 

Med den ofvan omnämnde torpedbåten hafva omfattande 
försök utförts af hvilka framgå, att ångturbiner kunna göras. 
lika effektiva att drifva fartyg till stor hastighet som de nu 
brukliga fram- och återgående maskinerna, men för att erhålla 
full effekt måste propellrarne placeras å axlar, bvilka äro nära 
horizontela och fördelaktigast är att placera endast en propel
ler på hvarje axeL Till följd af att propelleraxlarne måste 
hållas horizontela, är det lämpligt om akterskeppet blifver mera 
uppskuret än hvad som är vanligt och formen på fartygs
kroppen skulle i följd däraf äfven blifva något modifierad . 
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Ett sätt som användes vid turbindrifna fartyg försedda 
med tvänne propelleraxlar är att hafva två stycken triple-ex
pansionsmaskiner af den vanliga sjömaskinetypen, hvilka äro 
kopplade direkt till de drifvande turbinerna och hvilka lätt 
kunna frånkopplas. 

Angan tages i dettä fall direkt från ångpannorna till triple
rnaskinerna och från dessa går ångan till turbinerna och där
ifrån till kondensorn. Detta arrangement gäller för låga far
ter. Önskar man något större fart, släpper man på ånga äfven 
till turbinerna . Vid högsta fart frånkopplas triple-maskinerna 
och endast turbinerna användas. 

Esmeralda. A ängyachten Esmeralda, hvilket är det första med ång-
turbiner försedda fartyg som gått öh·er Atlanten, har man 
kommit till ett resultat hvilket öfverensstämmer med det som 
erhölls vid försöken med Y arrow-båten med Rateau-turbiner. 

Fartyget i fråga var försedt med tre propelleraxlar och 
att börja med hade man placerat en propeller å midtelaxeln 
samt tvänne propellrar efter hvarandra å de bägge sidoaxlarne. 
Vid försöksturerna visade det sig, att propellrarne å sidoaxlar
ne orsakade betydliga vibrationer eller starkt buller, hvarför 
man borttog de längst förut sittande propellrarne. De försök 
som sedermera företogos med de tre återstående propellrarne 
visade, att vibrationerna försvunnit och dessutom erhölls bättre 
fartresultat än förut. N a turligt är, att de aktre propell
rarue, hvilka komma att arbeta i upprördt och delvis luftblan
dadt vatten, ej kunna utveckla samma kraft som när .de sitta 
ensamma å sin axel, ehuruväl man försökt att genom ökad 
stigning å de aktre propellrarne motverka denna olägenhet. 

Försöks· I England har man sedan några år tillbaka umgåtts med 
tankar. planen att åstadkomma en försökstank, hvilken skulle vara till· 

gänglig för alla skeppsbyggerifirmor, som därstädes skulle kunna 
utföra sina försök med mod eller af olika fartygsskrof, men man 
bar efter många debatter slutligen enats om, att en sådan för
sökstank ej skulle kunna tillgodose de kraf, som den enskilda 
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industrien kunde uppställa, på den grund, att försöken, för att 
vara fullt effektiYa, skulle taga för lång tid för hvarje enskildt 
prof, att sålunda den enski lda industrien ej kunde påräkna att 
få sina prof hastigt utförda, hvilket för beställningar och an
buds afgifvande vore nödvändigt, och att slutligen, på grund 
af den troligen lifliga efterfrågan, många beställare skulle få 
vänta en längre tid, innan deras tur komme att kunna be· 
gagna sig af försökstanken . 

Frågan har dock nu på allvar tagits upp igen af Sir 
William White men under en annan form , nämligen att för· 
sökstanken skulle ställas i samband med statens fysiska labo
ratorium att dess ändamål skulle vara att söka lösa sådana 

' 
allmänna spörsmål, som kunde vara af allmänt intresse för 
skeppsbyggerifirmorna och rederierna, att gagna i stort genom 
att publicera de resultat , som erhållas genom noggranna för
sök, samt att alldeles frånsäga sig sådhna uppdrag, som kunde 
förekomma i den dagliga och stundliga profningen af model
ler af fartvcr afsedela för olika ändamål. Dessa senare försök v b 

skulle ovillkorligen komma att lämna stridiga resultat och på 
så vis skulle man ej få någon enhetlig plan efter hvilken man 
kunde arbeta, bYilket i ett fall som detta vore nödvändigt. 

De frågor, som medels försök i den nationella försöks· 
tanken skulle komma i öfvervägande, voro följande: 

l ) faställande af bestämda regler för att kunna koustruera 
en skeppsform, som skulle uppfylla vissa betingelser; 

2) undersökning af friktionsmots tåndet i hvad det gäller 
plana areor och fartygsbottnar af samma längd, med hänsyn 
tagen till ytornas olika beskaffenhet; 

3) skrufpropellrars effekt och konstruktion en af desarim1a 
för att anpassas till fartygs bottnar af olika form , äfvensom 
dessa senares inflytande på propellrarne vid stora hastigheter ; 

4) luftmotståndet, hvilket vid de stora atlauterångarne 
med sin kolossala öfverbyggnad, spelar en stor roll ; 

5) vatt10ndjupets inflytande, hvilket synnerhet vid stora 
hastigbeter kommer i betraktande; 
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ö) manöverförmågan vid an vändandet af rodret eller en
dast propellrarne; 

7) nya· förslag till genomgripande förändringar i skepps
formerna, samt slutligen 

8) speciella fall rörande hufvudsakligen krigsfartyg, hvil
kas läge ej vore normalt till följd af skottskador eller kollisio
ner och hvilket äfven vunne tillämpning å handelsfartyg hvilka 
vant utsatta för kollisioner. 

)dla dessa frågor äro af synnerligen stor vikt och torde 
genom dessa analytiska Jorskningar i försökstanken, hvilkas 
resultat skulle publiceras, många och viktiga rön göras, hvilka 
för hela den skeppsbyggande allmänheten skulle vara af ovär
derligt gagn. 

I England finnas för närvarande följande försökstankar: 
vid Haslar; 
hos Denn y vid Dum barton; 
hos John Brown vid C!ydebank. 
I Tyskland finnas en i Bremerbafeu, som äges af Nord

tyska Lloyd samt en vid Tekniska högskolan i Cbarlottenburg. 
Denna .senare disponeras 5 månader om året af tyska mari
nen, de öfriga 7 månaderna användes den af skeppsbyggeri
afdelningen vid högskolalL 

I Italien finnes en försökstank vid Spezzia och i Ame
rika har den amerikanska marinen en i Washington . 

Om denna försökstank har amiral Bowles, chefskonstruk
tör i amerikanska marinen, uttalat sig mycket berömmande i 
sm rapport för förra året. 

Bland annat hade regeringen beställt destroyers af en
skilda firmor, men vid profturerna kommo de icke upp i den 
kontrakterade hastigheten, hvilket leverantörerna ansägo bero 
på felaktighet i konstruktionen af undervattenskroppen, och 
ändringar i densammas konstruktion voro föreslagna, hvilka 
skulle kosta närmare 130,000 kronor. Emellertid visade ut
förda försök med modeller i försökstanken, att det var propell
rarnas fel. 

Likaså hade vid konstruktionen af en kryssare om 14500 
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tons deplacement den önskade hastigheten af 22 knop upp
nåtts med mindre hästkraftantal än lwad fallet är med nu be
fintliga kryssare om 13680 tons deplacement och samma fart. 

De nu projekterade slagskeppen om 16000 tons komma 
.att göra l 8 knop med mindre hästkraftantal än lwad likuande 
fartyg om 15000 tons behöfva. 

Häraf framgår att man börjar mer och mer att ingående 
pröfva egenskaperna hos nya fartygscerter i försökstanken, in
nan de blifva utförda i verkligheten, såsom varande det enda 
tillförlitliga medlet att förvissa sig om gynnsamma resultat, då 
.afvikelser fråga om fart eller form från vanliga typer ifråga
komma. 

Sedan här ofvan blih·it relateradt hvad som under det 
gångna året hufvudsakligen ådragit sig intresse bland de le
dande marintekniska kretsarne inom de olika länderna, åter
:Står att nämna något om de· olika krigsfartygstyper, som se
nast blifvit projekterade eller äro under byggnad . 

England. 

Angående de tvänne projekterade slagskeppen, hvilkas Lord Kelsou 
deplacement i förra årsberättelsen uppgafs till18000 tons, hafva klass. 
följande upplysuingar erhållits. 

Fartygen, hvilka komma att blifva kända såsom hörande 
till Lord Nelson klass, skola få ett deplacement af 10500 tons . 
De skola erhålla ett mycket kraftigt artilleri, nämligen 4 st. 
30,5 cm. kanoner i barbettorn, af hvilka ett är placcraclt förut 
och ett akter ut, 10 st. 23,4 cm. kanoner, af hYilka 8 äro par
vis placerade i pansarcitadellets fyra hörn och de öfriga 
tvänne å hvar sin sida på öfre däcket i starkt pansarskydd. 
Sidopansaret, hvilket kommer att gå från för till akter, skall 
hafva en tjocklek af 228 mm. utan någon aftunning mot än-
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darne. Kanonernas langningstrummor och ammunitionsdur
karne blifva kraftigt skyddade. Kolförrådet blifver under nor
mala förhållanden 900 tons men plats finnes för 2000 tons. 
Högt fribord kommer att bidraga till fartygens stridsvärde till 
sjöss och göra kanonernas skjutfält större. 

Af denna klass skola 8 fartyg byggas. 

Fyra nya pansarkryssare, Minotour, Shaunon, Defence 
och Orion om 14000 tons skola äfven beställas samt blifva kända 
såsom Minatour klassen. Med 27000 hästkrafter skola de kunna 
göra 23 knop vid forcering, men annars afses hastigbeten un
der vanliga förhällanflen att blifva 21 knop. Den gröfre be
styckningen kommer att utgöras af 4 kanoner om 23,4 cm. 
och 10 st. kanoner · om 19 cm., hvilka blifva väl skyddade 
bakom pansar af 200 mm. tjocklek. 

I offensiv kraft komma dessa kryssare, liksom äfven de 
förut omnämnda slagskeppen, att blifva öfverlägsna alla nuva
rande fartyg inom sina resp . klasser. 

Detta första klassens pansarfartyg har ett maskineri om 
15000 indikerade hästkrafter, bestående af tvänne triplemaski
ner, hvardera i sitt särskilda maskinrum. Hvarje maskin har 
tre cylindrar med diametrar 31,5, 51,5 och 84 tum respektive 
samt en slaglängd af 51 tum, allt engelskt mått . 

Pistoner och cylinderlock äro gjorda af gjutstål, hög
trycks- och intermediära cylindern hafva smidda gejder under 
det lågtryckscylindern har tackjärnsgejder. Alla cylindrarne 
äro försedda med ångjackor. Rundslider användas vid hög
och intermediära cylindern, till lågtryckscylinoern finnes en 
vanlig planslid med balansring. Maskinaxeln är gjord i tre 
delar, hvilka lätt kunna utbytas och vefvarne stå i 120 gra
ders vinkel; axeln är ihålig, med yttre diameter 17 tum samt 
gjord af smidt ståL PropeHrarne af manganbrons hafva en 
diameter af l 7 fot 6 tum med 19 fots stigning och bladen 
äro lösa. 

Pannorna äro af Bellevilie-typ med öfverhettare samt till 
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antalet 20. Arpetstrycket är 300 skålpund per kv.-tum, hvil
ket genom en reduceringsventil nedsättes till 260 skålpund per 
kv.-tum vid maskinen . Totala eldytan är 37040 kv.-fot och 
rostytan 1170 kv.-fot. 

Tillhörande King Edward VII klassen har detta fartyg, 
som i förra årsberättelsen blifvit beskrifvet, nyligen fullbordat 
sina profturer hvaraf framgå följande resultat: 

Indikerade hästkrafter ..... 

Kol per indik. hästkraft, kg.l 

l Hastighet i knop ...... ...... .. 

-qnder en 30 . Under 30 Under 8 tim -1 
tunmars prof- timmars prof- ft mars pro ur 
tur med 1

/" af tur med 70 d f Il 
maskinkraf- 0 /o af maskin- m t. k u ft 

ten. kraften. mas ·m ·ra · 

3644 

0,87 

11 

12769 

0,84 

17,\l 

18538 

0,84 

19,01 

Enligt beräkningarne skulle en hastighet af 18,5 knop 
erhållas med 18000 indikerade hästkrafter, hvaraf synes att 
resultatet blifvit särdeles godt. 

Med l tons maskinvikt erhölls 11 indik. hästkrafter. 

Frankrike. 

Inalles äro under byggnad och anslag beviljade till 143 
fartyg för en summa af 86 millioner kronor under innevaran
de år, h var af: 

6 slagskepp; 
6 pansarkryssare; 

12 jagare; 
94 torpedbåtar; 
24 undervattensbåtar och 

l skolskepp. 

Common
weaPtr& 

Nybyggnfuc 
der. 
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En pansarkryssare af ny typ kommer att under elen när 
maste tiden anbefallas till byggnad i Brest, nämligen Eclgarcl-· 
Quinet, hvilken komm er att något likna den engelska Drake, 
men hvad fart och bepansring beträffar är elensamma öfver
lägsen . 

Dimensionerna äro följ ande : 
längd ......................... .. ... . 161 meter, 
bredd .. ................. ........ . . 21,4 
djupgående, akter . . . ... .. . . . .. . . . .. . ... .. .. ... .. . . . 8,2a , 
deplacement ... ... .. . ... ... . .. .. ... ... ... ... .. ... ... 14300 tons. 

Bestyckningen kommer att utgöras af 2 stycken 2-!0 mm. 
kanoner m /1902, h vilka i genomträngningsförmåga äro jämn
goda med de gamla 30,5 cm.; 

16 st. kanoner om 164,7 mm., snabbskjutande; 
8 st. 65 mm.; 

16 st. 47 mm., och 
2 st. 37 mm . 

Sidopansaret, hvilket sträcker sig från fören till aktern , 
begränsas å både öfver- och tindersiclan af ett pansardäck. 
Mellan pansardäcken fin.nas kafferdam och kolboxar. Fartyget 
kommer att framd rifvas till en hastighet af 2-1 knop medels 
tre maskiner, arbetande på hvar sin axel, och hvilka tillsam
mans skola utveckla 40000 indikerade hästkrafter, den största 
maskinstyrka som ännu blifvit afsedel för något krigsfartyg. 

Kolförrådet blifver 1500 tons i vanliga fall men 2-100 
tons kunna stufvas ombord, hvilket motsvarar en aktionsradie; 
af 7000 resp. 12000 sjömil med 10 knops hrt, och 1100 resp. 
1700 mil med största hastigheten 

Angående torpedbestyckningen är ännu intet bestämdt, 
liksom ej angående panntypen. 

Tyskland. 

Ett bland de nyare tyska slagskeppen, hvilket löpte af 
stapeln från Germaniavarfvet i Kiel i december 1902, är 
Braunschweig. Dess dimensioner äro följande: 
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längd mellan perpendiklarne ......... ..... ............. .. ... 121,5 m. 
bredd . .. . . . . . . . .. .. .. .. . . .. .. . . . . . . . . . .. ... ... .. . . . .... . . .. . . .. ... ... 22,5 » 
djupgående .. . . . .... ... . .. . . . ... . . . .. . . ... . . . ...... .. .. .. . . . . 7 ,65 » 
deplacement ...................................... ... ............... 13200 tons . 

Maskineriet består af 3 stycken triple-expansionsmaskiner 
om tillsammans 16000 iudik . hästkrafter, hvilka skola fram
drifva fartyget med en hastighet af 18 knop.· Angpannorna 
äro till antalet 14, hvaraf ö stycken cylindriska och 8 stycken 
rörpannor af system Schulz. Kolförrådet utgöres under nor
mala förhållanden af 700 tons, hvilket kan ökas till l600, äf
vensom medföra 200 tons flytande bränsle. 

Besättningsstyrkan är l.:iOO man. 
Bestyckningen utgöres af: 
-! st. 28 cm. kanoner om 40 kaliber, placerade i tYänne 

torn parvis; 
14 st. 17 cm. snabbskjutande kanoner om 40 kaliber, 

hvaraf l O äro placerade i kasematter och 4 st. i skilda torn ; 
12 st. 8 cm. om 35 kaliber med skyddsskärmar; 
12 st. 37 mm. kanoner, och 

8 st. maskinkanoner. 
6 st. undervattenstorpedtuber , hYaraf en akter ut, en för 

ut och -! bordvarts, fullborda utrustningen. 
Gördelpansaret har å miclten af fartyget en tjocklek af 

225 mm., hvilket sedan aftager till 100 mm. mot ändame. 
Pansarcitadellet upptager en längd af 2/ 3 af fartygets längd 
och ej mindre än tvänne pansardäck finnas, af h vilka det ena 
går från underkant af vattenlinjepansaret, det andra är belä
get ofvanför vattenlinjen. 

Bägge däcken äro konvexa med en tjocklek midskepps 
af 40 mm . och 75 mm. bordvarts. 

styrtornet består af 300 mm. tjock pansarplåt å fram
sidan och 140 mm. å baksidan. Tornen får 28 cm . och 17 
cm., kanonerna hafva resp. 28 och 17 cm. plåttjocklek och 
kasematterna hafva 26 cm. och 1-1 cm. plåttjocklek, så att 
pansarskyddet blifver särdeles väl tillgodosedt. 

Ticlslc1·ift i SJöväsenclet. ll . 
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Till denna fartygsklass höra Elsass, Hessen , Preussen och 
Lothringen. 

N-klassen. De nya slagskeppen af N-klassen, af hvilka N skall löpa 
af stapeln i november i år vid Germaniavarfvet, och O och P 
skola påbörjas, skilja sig från Braunschweig-klassen hufvud
sakligen i följande afseenden. 

Alla 17 cm. kanoner stå i citadell eller kasematter under 
det att Braunschweig har 4 st. 17 cm. kanoner uppställda i 
rörliga torn, vidare är citadellet förlängdt, så att kanonerna 
komma mera åtskiljs, äfvenså äro skjutvinklarue för citadell
kanonerna ökade till 137° från 120° genom ändring af öpp
ningarne i citadellpansaret. 

Pansartjockleken å N -klassen är ökad med 15 mm. å 
vattenlinjepansaret, med 65 mm. å pansaret under batteridäc
ket samt med 20 mm . å 17 cm. kanonernas pansarskydd. 

Denna ökning i pansartjockleken, h vilken är den hufvud
sakliga fördelen med de nya slagskeppen, har kunnat åstad
kommas genom den viktbesparing man gjort genom att all
deles utesluta de cylindriska ångpannorna och endast använda 
rörpannor ombord, hvilka äro af Schulz-typen . 

Deplacementet blifver 13200 tons, således betydligt un
derstigande de största slagskeppens, hvilka nu hafva 16500 
tons. Hastigheten, 18 knop, motsvarar genomsnittsfarten för 
andra slagskepp. 

Torpedbåtar. De 6 torpedbåtar som byggts och äro under byggnad å 
Germaniavarfvet i Kiel äro 206 fot långa, 23 fot breda samt. 
hafva ett deplacement af 350 tons. 

De hafva två propellrar och maskinerna indikera tillsam
mans 5400 hästkrafter. Den kontrakterade farten var 27 knop 
men 29 knop har uppnåtts af ett par af de nybyggda båtarne. 
Bestyckningen består af 3 snabbskjutande kanoner om 47 mm . 
hvilka äro placerade, en akter ut, en borelvarts om styrbord 
vid främ re styrtornet och en borelvarts om babord vid aktre 
styrtorne t. Torped bestyckningen består af tre st. 45 cm. tor
pedtuber. 
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Ryssland. 

De fem slagskeppen Alexander III, Borodino, Kniaz Sov- Alexander 
varoff, Orel och Slava utgöra en klass för sig och byggda un- III. 
gefär lika med Cesarevitch, hvilken är byggd på ett franskt 
varf, »La Seyne>>, i närheten af Toulon. Samtliga fartygen 
äro byggda på ryska varf och väntas den senast byggda Slava 
att blifva färdig i början af år 1906. 

Till Alexander III sträcktes köl~n på Baltiska varfvet i 
S:t Petersburg i augusti 1899; på samma varf är äfven Kniaz. 
Sovvaroff byggd. Borodino är byggd på örlogsvarfvet i S:t 
Petersburg, liksom Orel. 

Dimensionerna å fartygen äro följande: 
längd . . . . . . . .. .. . . . . . . .. . . .. . . . . . 121 ,o meter, 
bredd . ... ... . . ... ... . . . .. ...... .. ... . . ... ... ... . . .. . .. . .. 28,16 >> 
djupgående ...... ...... ... .. .. .. .... .... ... .... ... ... .. .. .. ... ... ... ... 7 ,92 
deplacement . .. . . .. ... .. . ... ... ... . . . . . .. . .. . . . .. . 13600 tons. 

Hastigheten kommer att blifva 18 knop och bestycknin
gen består af 4 st. 30,5 cm., 12 st. 15,2 cm., 20 st. 75 mm., 
20 st. 47 mm. och 8 st. 37 mm . kanoner. 

Skrofvet är af stål med dubbel botten och innanför den 
dubbla botten bordvarts finnes pansar till skydd mot torpeder. 

Vattenlinjepansaret är 260 mm . tjockt och sträcker sig 
från en h alf meter under vattenytan till 1,5 meter diiröfver. 
Ofvanför detta pansar vidtager ett pansarskydd om 150 mm. 
tjocklek till en höjd af 1 ,75 meter. H ela höjden af pansaret 
blifver således 3,25 meter ofvanför vattenlinjen. 

Pansardäcken äro tvänne till antalet och sträcka sig å 
öfver- och underkant af vattenliujepansaret, sålunda bildande 
ett slutet rum. Det öfre däcket är hori zontelt med en tjock
lek af 62 mm. Det undre pansardäcket, om 39 mm. tjock
lek, går ända ned till underkant af sidapan saret innanför 
dubbla botten . 

De 4 st. 30,5 cm. kanonerna stå i. tvänne torn för och 
akter, h vilka hah·a ett pansar af 250 mm. tjocklek; torntaken 
hafva 60 mm . tjocklek och de pansrade ammunitionstrum
morna 200 mm. 



-20-

Kanonerna af medelkaliber stå i 6 elliptiska torn med 2 
kanoner i hYarje torn, hvilka äro försedda med 150 mm. pan
sar, och 75 mm. b.nonerna befinna sig likaledes skyddade in
om ett centralt citadell med 75 mm. pansar. 

Af torpedtuber finnas 4 stycken, däraf tvänne öfverYat
tens för och akter, hvilka stå skyddade mellan de tvänne pan
sardäcken. Undervattenstuberna äro placerade en å h varje 
sida. Inalles medföras 18 torpeder. 

lVIaskineriet utgöres af tvänne triple-maskiner om tillsam
mans 16500 indik. hästkrafter, ångpannorna äro af Bellevilie
typen med öfverhettare och äro 20 till antalet. Kolförrådet 
:är 1250 tons, men petroleumeldning användes äfven. 

Kostnaden uppgår till omkring 29 millioner kronor för 
bvarje fartyg. 

Italien. 

ReginaElena. Det första af typen Vittario Emanuele III till byggnad 
anbefallda slagskeppeu har nyligen gått af stapeln i Spezia. 
Hufvuddimensionerna äro följande: 
längd mellan perpendiklarne ... 
största längd öfverallt 
största bredd ..... 

132,6 m. 
1-l-1,6 
22,4 

medeldjupgående ........... . ......... .. .. ....... . 7 ,87 » 
deplacement . ... ... ... .. .. .. ... ... .. 12600 tons. 

Bestyckningen kommer att bestå af följande pjäser: 
2 st. 30,5 cm. kanoner i lwar sitt torn med 200 mm. 

pansar; 12 st. 20,3 cm. snabbskjutande kanoner, uppställda 2 
och 2 i pansartorn; 12 st. 7,6 cm., 12 st. -±,7 cm. 

'rorpedbestyckningen består af 2 st. öfvervattens- samt 
2 st. unden·attenstuber. 

Pansaret, som är af ~50 mm. godstjocklek, sträcker sig 
öfver hela ,-attenlinj en . Ofvanför detta vattenlinjepansar fin
nes ett citadell med 200 mm. pansar och dessutom för skydd 
af de minrlre kanonerna ett pansar om 50 mm. tjocklek. 
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Fartyget fÖrses med 2:ne triple-expansionsmaskiner om 
tillsammans 19000 indik. hästkrafter samt 28 st. Bellevillepan
nor. Kolförrådet blifver normalt 1000 tons och maximum kol
förråd 2000 tons. 

Farten är afsedel att blifva 22 knop, och med sitt kraf
tiga snabbskjutande artilleri blifver detta af Cuuiberti konstru
erade fartyg en fruktansvärd motståndare till äfven de största 
nu existerande slagskepp. 

Amerika. 

Då underrättelserna i allmänhet äro rätt sparsamma an- Uncler-
gående meddelanden från profturer med unclervattensbåtar, vattensbåtar. 
torde det vara af intresse att erhålla några cletaljer från prof- Grampus och 
turerna med de af amerikanska regeringen af J. P. Holland PJke. 
beställda och i San Fransisco levererade Undervattensbåtarne 
Grampus och Pike, hvilka i hufvudsak äro hämtade fråu offi-
ciella rapporter. 

Dimensionerna å dessa fartyg äro: 
längd öfver allt ... U3 fot 4 tum, 
diameter . . .. . . .......... 11 » 9 » 

Deplacementet är 120 tons, när båten är nedsänkt under 
vatten. Som drifkraft användes en fyrcylindrig gasolinmotor 
af Ottos konstruktion, h vilken utvecklar 160 indik. hästkrafter 
och är så konstruerad, att de fyra cylinclrarne kunna arbeta 
oberoende af hvarandra. 

När båten är nedsänkt under vattnet, framdrifves den af 
en 70 hästkrafters elektrisk motor, hvilken får ström från ett 
accumulatorbatteri om 1840 amperetimmar. Motorn användes 
äfven vid manöver uppe i vattenytan, då gasmaskinen ej kan 
kastas back. 

Undervattensbåten är förseeld mecl tre ba'llasttankar, en 
för ut, en akter ut och en midskepps. Då båten skall :sänkas 
fy llas dessa tre tankar med vatten, men finnes då ännu en 
reservflytkraft af 300 skålpund, hvariör det horizontella rodret 
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akter ut tjänar till att gifva båten en nedåtgående rörelse, all

deles som på en torped. 
För att komma upp till ytan igen användes äfven det 

horizontella rodret, men samtidigt pressas vattnet ur ballast

tankarue med tillhjälp af komprirnerad luft. När båten går i 

vattenytan manövreras den från däck. 
Vid besiktntngen af den ena af uudervattensbåtarne er

höllos följande resultat: 
Vid gång i ~·attenytan uppnåddes en hastighet af 8,5 

knop, då kontraktet föreskrifver 8 knop. Sedermera koppla

des maskinen så, att dels 2, dels 3 cylindrar verkade samti

digt, hvarvid en hastighet af 7,5 knop uppnåddes, hvilket öf· 

verstiger kontraktsbestämmelserna med en half knop. . 
Under samtliga dessa försök var båten klar för dyknmg 

med undantag af att den stora midteltanken var tom, ned

gångsluckan öppen och den aktre ventilatorn användes. 
Det tredje profvet gjordes med båten nedsänkt under 

vattenytan och den elektriska motorn i gång, då en hastighet 

af 7 knop uppnåddes. starten skedde nnder sådana förhål

landen, att ensamt utsiktstornet var synligt ofvan vattnet, 

hvarefter båten nedsänktes just som tvärmärkena på den upp

mätta distansen passerades. Dykningsvinkeln var omkring 8 

grader och behölls sedan djupgåendet viJ 16 fot, till_ dess bå

ten passerat banans andra äudpunkt, då den hastigt skulle 

komma upp till vattenytan, vända och dyka ned igen , för att 

o·å tillbaka samma väg under vattnet. 
b Det fjärde profvet bestod i en löpning om 10 minuters 

distans i vattenytan, då farten ej finge understiga 8 knop . 
Femte profvet gjordes und(;r samma förhållanden med 

endast k u polen under yattnet. . 
Vid 6:te profvet skulle båten gå under vattnet en distans 

at 2 miuuter med 7 knops minimifar·t och sedan afskjuta en 

torped mot ett gifvet mål på 200 meters d:stans. »Gmt~~pus» 
var under detta prof tvänne gånger uppe 1 vattenytan for att 

orientera sia vid slutet af banan gick den upp i vattenytan 
b' . T 

och afsköt sin torped 25 sekunder efter uppdyknmgen. or-
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peden gick emellan de bårla bojarne, hvilka utmärkte målet. 

»Pike» utförde ett liknande prof, men torpeden som af

sköts p{!. 230 meter distans förfelade målet. 
slutprofvet utgjordes af en 3-timmars löpning under vatt

net med .elektriska motorn, hvarvid farten ej fick understiga 

7 knop, och därefter skulle ett 12-timmars prof med gasolin

maskinen utföras. 
Under 3-timrnars profvet var eua båten i verklighetet1 

under vattnet en tid af 2 timmar, 31 minuter och 39 sekun

der och den öfriga tiden användes till observationer i vatten

ytan, hvilka räckte från 3/ 4 till 5 minuter hvarJe, men farten 

hölls under hela tiden med 7,07 knop. 

Ang:åend.e undervattensbåten Protector känner man föl- Protektor. 

j ande: 
Deplacementet är 115 tons och maskinkraften 250 indik. 

hästkrafter. Den framrlrifves med tvänne propellrar och största 

vattendjupet för hvilket den är konstruerad är 50 meter. 

Bestyckningen utgöres af 3 torpeder, farten i vattenytan 

.är 10 a 11 knop och ett oljeförråd af 6400 liter kan medföras. 

Den väsendtligaste skillnaden fr_ån andra undervattens

båtar är sättet för nedsänkningen under vattenytan eller till 

djupare vattenlager. Denna sänkning sker utan att båten ändrar 

:Sitt horizontella läge . mecl tillhjäl]J af 6 borizontella roder, af 

hvilka 3 sitta å bntrdera sidan och hvilka möjliggöra att bå

ten vid framfart nedsänkes eller höjer sig. 

Japan. 

De uyför,·ärhacle pansarkryssame Kasuga och Nischin, Pansarkrys· 

iJwilka under namn af Rivaciavia och 1\foreno byggdes nf itali- sare. 

oenska firman Ansaido för Argentinska regeringen, förete vis:;:a ' 

·olikheter från de flesta moderna kryssare så till vida, att de 

-ej äro försedda med rörpannor. Ångpannorna äro till antalet 

8 samt af den cylindriska formen . Af dessa äro 4 dubbelän· 

dade och 4 enkla, alla dock med återvändande tuber. Arbets-
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trycket är 165 skålpund per kv~drat-tum, eng. Den totala 
eldytan är 23700 kv.-fot och totala rostytan ·872 kv.-fot. 

Ångpannorna äro placerade i -l pannrum, af hvjJka 2 
ligga för om och 2 akter om maskinrummen. Forceringen 
åstadkommes medels 12 fläktar, som pressa luften direkt till 
eldstäderna, så att eldrummen på så vis blifva öppna. 

På profturerna uppnåddes en bastighet under 11/ 2 tim
mes forcering af 20,15 knop i medeltal med 38 mm. bläster
tryck samt under G-timmars profvet med naturligt drag 18,84-
knop i medeltal. Hastkraftantalet under forceringen var 16000 
indik. hästkrafter. 

Bestyckningen är ej lika för de bägge fartygen i det att 
Kasuga har en lO-tums, 2 st. 8-tums och 14 st. 6-tums kano
ner, och Nischin har 4 st. 8-tums och H st. 6-tums kanoner. 

Tvänne nya slagskepp om 16000 tons deplacement äro 
beställda i England hvilka skola bafva en hastighet af 181/ 2 
knop. Pansarskyddet skall anordnas i enlighet med det kon
centrerade kasemattsystemet, hvilket år 1902 för första gången 
kom till utförande å slagskeppet Mikasa. 

De engelska rederitirmorna hafva ansett att de, sedan väl 
kampen är upptagen med tyskarne i fråga om snabbgående 
paketbåtar, af bvilka' tvänne nyligen beställda, skola slå rekor
det i hastighet, kunna lägga an på mera ekonomiska fartyg 
med ej så stor fart, men ändock afsedela att kunna draga till 
sig passageraretratlken genom den komfort och bekvämlighet 
i anorduingarne som utmärka desamma. 

En hastighet af 18 knop, hvilken skall hållas i alla vä
der, ett passagerareantal af 2650 samt en lastdryghet af 12000 
tons fraktgods, se där den nyaste typeu för en atlanterbåt. 

Atlanterångaren Caronia, som blifvit byggd af Cunard
bolaget uneler dessa förutsättningar och nyligen sjösattes vid 
Clyde, slår dock rekord i ett hänseende, nämligen att dess 
vikt vid aflöpningen är den största, som någonsin blifvit sjö
satt. Skrofvets vikt var 13500 tons vid aflöpningen och sedan 
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kölen blifvit lagd hade åtgått 2t:l5 dagar till dess fartyget gick 
i sjön. 

Af fartygets 8 däck äro 5 genomgående, och skrofvet är
försedt med 12 vattentäta tvärskeppsskott; dessutom finnes 
dubbel botten öfver fartygets hela längd , delvis anordnad för 
vattenbarlast som kan intagas till en myckenhet af 3500 tons 
för att gifva fartyget stadga i sjön. · 

Fartygsplåten är af ovan liga dimensioner och varierar 
i tjocklek mellan J 1/ 8 och 3/ 4 eng. tum. Plåtbredden är icke 
så synnerligen stor, däremot har man lagt an på att få plå
tarna så långa som möjligt, och vikten af hvarje plåt är i 
medeltal 3000 kg. 

Kölen består af trenne plåtlag med en bredd af 55 tum 
och en tjocklek af 3 tum och inalles 15 vi:igare med ett djup· 
af 60 tum gå från fören till aktern, inclusive dem, som bilda 
innerbotten. All nitning har skett hydrauliskt, och som ett 
exempel kan nämnas att inalles 13/ 4 million nitar med en sam
manlagd vikt af 660 tons hafva åtgått för skrofvets samman
fogande. Till följd af plåtens och spantens grofva dimensio
ner har mau behöft nitar upp till 7 tums längd med en vikt 
af 3'/2 skålpund hvarje. Akterstäfven af gjutstål med sina 
propelleraxelstöd väger 65 tons. 

Tvänne kvadrupie-expansionsmaskiner om 21000 indik. 
hästkrafter äro placerade i b var sitt maskinrum; de få ånga 
från 8 dubbeländade cylindriska ångpannor, konstruerade för 
ett tryck af 210 skålpund per kvadrattum och försedda med 
Howelens fiäktanordning, som består däri , att förbränningsga
serna sugas genom tuberna, sålunda ökaude draget och för
bränningen. Skorstenarne hafva en höjd från rostytan af 
135 fot . 

Antalet passagerare som kunna inrymmas i en sådan 
koloss var som ofvan nämndes 2650, och utgöras 300 af l:a 
klass, 350 af 2:a klass samt 2000 af 3:e klass. Tillsammans 
med fartygets besättning, som består af -150 man, får man så
ledes en totalsumma af 3100. 

• 



- 2ti --

Bilder från Nordiska Sjuårskriget. 
J'ecknade af G. von Horn. 

(Forts. fr. ö:e häftet, 1904, sid. 507 .) 

V . 

Den tappre Herr Bagge försmäktade i fångenskap. Sven
ska flottan, som efter Makalös' olyckliga slut vid Ölands norra 
udde, samlats och af Klas Flemming förts till Elfsnabbeu, var 
åter ute på kryssning i Östersjön. Men den starka viljan, den 
ledande kraften var borta. För att åstadkomma en sorts äflan 
till stordåd hade konung Erik delat sin flotta i 3:ne afdelnin
gar under befäl af lwar sin amiral med lika makt och myn
{lighet. Dessa amiraler voro: Klas Flemming, Nils Grip och 
Peder B!lner. När flottan seglade tillsammans, skulle Klas 
Flemming föra öfverbefälet; men amiralerna v oro själfrådiga 
män, och Flemming förstod ej att göra sig åtlydd. 

Tio dagar hade förflutit , sedan svenska flottan lämnade 
stockholmsskären, och fastän danska flottan upprepade gånger 
varit synl~g, hade svenska amiralerna ej kunnat enats om ett 
gemensamt anfall . Den 14 juli, då de befunno sig utanför 
Bornholm, upptäcktes en massa segel i nordost. Vid närmare 
iakttagande befans det vara en lybsk: handelsfiotta på 21 far
tyg, som under förmodan att hör träffa elen danska flottan , 
lugnt seglade sitt fördärf till mötes. Komna inom skotthåll 
bissade de svenska fartygen sina blågula fälttecken och be-

-
.. 
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fallte lybeckarne att gifva sig fångna. Några af de lybske 

skepparue blefvo härvid så förskräckte, att de hellre än att 

falla i svenskames händer satte eld på sina fartyg. Men 

detta borde 0~ ej hafva gjort. Den grymme Herr Klas Flem
ming blef härvid så uppbragt, att han gaf order om äntring. 

Nu börjades en blodig lek. 
Några dagar senare uppbringades 8 holländska fartyg 

samt ytterligare 8 lybska fartyg och ett danskt krigsskepp. 

Nu ansåg sig Flemming hafva uträttat nog stordåd för 

denna sommar och var betänkt på att med svenska flottan 

återvända till Elfsnabben. .Men konung Erik, som fått vet

skap om huru de svenska amiralerna mest sysslade med upp

bringande af krämarefartyg, blef häröfver bögeligen förtörnad. 

Inseende att detta befälets delande på olika händer varit or

saken till flottans overksambet vände sig Konungen till en 

man, r;om genom sin personliga kraft och höga intelligens 

suart skulle föra svenska flottan till sina skönaste segrar. 
Med en käusla af heligt välbehag dröjer alltid häfclateck

naren vid de få alldeles fläck~ria gestalt~r, som möta ur för

gångna tider. En af dessa hjältar, vid hvilkens minne ingen 

skugga kunnat fästa sig, är Clas Christersson Horn, den man 

i hvars vård Konungen nu öfverlämnade sin flotta. Efter en 

redan ärorik hjältebana emottog ··han den 12 augusti vid 45 

års ålder befälet öfver den vid Ölands norra udde liggande 

svenska flottan. Knappast hade han från Elepbanten, som 

efter Makalös åter var amiralskepp, skjutit sin lösen såsom 

fl ottans amiral, förrän den dansks flottan blef synlig. Vinel en 

var sydlig och alltså gynnsam för fienden, dessutom voro de 

svenska fartygen ej beredda till strid. För att vitma tid fick 

därför svenska fiottan order att för styrbords halsar hålla ned 

mot Gotland. Den danska åter, 29 fartyg stark, ankrade vid 

Ölands norra udde och landsatte· folk för att där härja och 

plundra. Men lång blef ej deras glädje, ty fram mot kvällen 

g ick vinden öfver på uordlig. Klas Horn lät då oförtöfvadt 

sin flotta vända. Under natten forcerades med fulla segel, så 

att när solen gick upp den 13 augusti var det den svenska flottans 
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tur att gynnad af vinden öfverraska fienden. Denna, som i 
godan ro låg till ankars och hvilade sig efter gårdagens härj
ningar och blodbad, fick nu brådtom. Medelst varp kortades 
fartygen ut från stranden för att till ankars möta svenskarne. 
Men från dessa öppnades en sådan häftig och väl riktad eld , 
att danskarne började finna det väl hett om öronen. De ka
pade sina ankartåg, satte till alla segel och flydde ned mot 
J ungfru n. Svenska flottan följde efter, och då danskarn e åter 
fattade stånd, utspann sig vjd den Blå Jungfruns djupa strän
der eu häftig och vilct strid. Först med nattens mörker in
ställdes elden . 

Knappast hade solen följande dag blodfärgad gått upp 
bakom det låga Ölandslandet förr än de båda flottorna, som 
under natten kommit något åtskils, åter drabbade samman. 
Danskarne stredo med förtvitlans lust. I-Inde de varit dubbelt 
så starka, dubbelt så många, föga torde det bMat. Svenskar
ue hade här hämd att taga på Makalös' förstörare, en fläck 
att aftvå på sin krigarära. Och där på Ölandsstranden, om
gifven af sina harneskprydda ryttare stod deras konung, ifrigt 
följande stridens gång. Här hjälper ej prut! De svenska 
fälttecknen skola vaja från segerrika fartygs toppar. Elden 
blir allt lifligare . De svenska fartygen manövrera för att be
hålla fördelen af vinden och ej släppa danskarne till lovart. 
Hela dagen varar striden. Skymning faller på och alltjämt 
dåua styckena, spridande död och förskräckelse bland de ut
tröttade besättningarne. Men slutligen svikta danskarne, de 
vända och taga jakt, hack i häl förföljda af segerjublande 
svenskar. Under det påfallande mörkret hände, att under en 
half timmas tid trenne danska fartyg, Böse Lejonet, Morianen 
och David, oupptäckta seglade midt i den svenska flottan . 
Hardt när hade de undkommit. Men i sista stund, då de just 
lagt upp bidevind för att aflägsna sig, fick amiralen själf sikte 
på dem. De blefvo nu anropade och måste gifva sig. Med 
dessa fartyg och (jOO man i fångar gick pa kvällen den 14 
augusti den segrande svenska flottan till ankars i Kalmar 
sund. 
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Den danska flottan , som efter denna beta ej visade nå
gon vidare lust att hålla sjön, var denna höst ej mera att 
vänta, hvadan elen svenska flottan afseglade till Stockholm 
att där gå i vinterkvarter. 

V l. 

Finnes det en tidpunkt i vår flottas annaler, till lwilken 
Vl med stolthet kunna blicka tillbaka, så är detta förvisso 
sommaren 1565. Aldrig tillförne, ej heller kanske senare, har 
den svenska flottan varit relativ t starkare eller dess män sku
rit vackrare lagrar än då. 

Alskael af vänner, aktad af fiender, seglade öfverste ami
ralen Clas Christersson Horn den 15 maj på sitt amiralskepp 
S:t Erik i teten för svenska flottan ut från Dalarö. Tack vare 
den rastlösa ifvet', som under vintern gjort sig gällande på 
alla skeppsvarf, räknade denna flotta 8 stora och 30 medel
stora skepp, 8 småfartyg och 2 lastdragare bevärade med 1688 
skytt och bemannade med 4,034 man . På S:t Erik befann 
sig förutom öfverste amiralen äfven underamiralen Matts 
Törne. 

Förnämligare höfvidsmän i flottan voro: Per Baner, Sten 
Sture och Gustaf Stenbock alla på Finska Svan, Per Bagge 
på Svenska Hector och Hans Kyle på Engelen. Att här i 
detalj skildra alla de växlande öden, eröfringar och stolta 
segrar, som vår ftot.ta detta år beskärdes, blefve helt enkelt 
en dagbok. Ty hvarje dag timade något af intresse och be
tydenhet. Såväl danska som lybska skepp uppbringades, to
f!os eller förstördes. 
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Då de fientliga flottorna ej voro att träffa 1 Öster
sjön, menade sig Horu vilja uppsöka dem i deras egna far
vatten. 

För flygande fänikor, flaggor och bulsaner, för klingan
de spel, trumpetare, trummor och pipare, såsom tidens krigs
bruk var, drog den svenska flottan mot Öresund. Om afto
nen den 26 Maj syntes upp mot Falsterbo ett brinnande far
tyg hemskt afteckna sig mot den mörka horisonten. Yid dag
ningen följande morgon upptäcktes den lybska flottan till an
kars utanför Falsterbo och vraket af deras under nattens lopp 
nedbrunna amiralskepp Engelen. 

Vid anblicken af den segerstolta svenska flottan blefvo 
lybeckarne förfärade och flydde upp mot Köpenhamn hack i 
häl förföljda af svenskarna. Här var man emellertid syssel
satt med allt annat än krigiska värf. Gatorna voro fyllda af 
folk; hela staden var i rörelse för att åse ett bröllop, som ko
nung Fredrik lät fira för en af sina hofmän . Midt under 
vigseln kom bud till konungen, som äfven var i kyrkan, att 
den lybska flottan gått till ankars på Köpenhamns redd dit 
jagad af den svenska, som nu låg utanför Dragör på Amager. 
Den största förvirring och försKräckelse uppstod, alla sprungo 
ur kyrkan . "Jag fruktar vi få sådana bröllopsgäster, som oss 
icke väl behaga ", utropad e Konungen och började gråta af 
ångest och harm. I-lans egen flotta var ännu ej färdig, men 
han for i en båt ut till lybeckarne och bad och besvor dessa 
att ej öfvergifva honom, utan försvara hans hufvndstad. Detta 
lofvade äfven lybeckarne. Men had e Horn haft tillräckligt 
med landstigningstrupper eller fartygens styrmän bättre kändt 
det danska fnrvattnet, så hade säkerligen detta lybeckames 
löfte kommit på skam, och den danske konungen ej sofvit 
lugnt i sin hufvndstad. Som nu förhållandet var, åtn öjde sig 
den svenske amiralen att i danskames åsyn i lugn och ro 
taga upp tull af en holländsk spannmålsflotta på 250 fartyg , 
taga en hel del förbipasserande danska skutor, som, sedan 
laste:1 blifvit förd om bord å den svenska flottan, höggos sön
der och sänktes. 
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Som emellertid intet kunde mot Köpenhamn uträttas·r 

af"~Seglade svenska flottan den 30 maj till Travemunde för 

att förstöra lybeckarnes nybyggda amiralsker•p, kalladt Styr 

Scbweden. 
Sent omsider hade den danska flottan blifvit färdig. Den• 

stod under befäl af Herlöf Trolle. Den förenade sig i Öre-· 

sund med den lybska och seglade så ut i Östersjön för att 

bättra upp sin kränkta ära och rentvå sig från den skam, 

den lidit under svenska flottans uppehåll utanför Köpenhamn. 

På måndagsmorgonen den 4:e juni, då svenska flottan 

seglade utanför Buchow mellan Wismar och Rostock, upp

täcktes också 28 danska och lybska fartyg för god vind kom

mande ned mot de svenska. Dessa höllo till vind och gjorde 

klart skepp till drabbning. Klockan var omkring 12 då elden 

öppnades från danska amiralskappet Jägmästaren mot de när

maste svenska fartygen, hvilka med eftertryck besvarade den

samma. Snart var striden allmän med undantag för de lybska 

fartygen, hvilka i god tid minskade segel och höllo sig utom 

skotthåll. Men den tappre Herlöf Troile på danska amiral

skeppet Jägmästaren ville tydligen förlägga striden på nära 

håll , och anmärkningsvärda äro de rammningsförsök ban un

der denna strid utförde. Först böll han för fulla segel ned. 

mot Finska Svan, men dess böfvidsman Baner lyckades genom 

en vacker manöver undvika stöten och lät i stället sina styc

ken spela mot den förbipasserande fienden. Jägmästaren styr

de nu ned mot Herkules, men denna hann också undvika ho

nom, så äfveu Engelen och Pelikan, och öfver allt undfäng

nades han med lod och krut, så rikligt som ett dylikt gästa

bud anstod. slutligen lyckades den efter rof spanande Jäg

mästaren att med sin stäf råka ett litet svenskt fartyg, be

nämndt Troilus, fördt af Nils Skenk. Stöten var så våldsam, 

att 'lroilus förlorade sin mesanmast, fick kajutan krossad och 

krängde så våldsamt, att sjön gick in genom babords stycke

portar. Jägmästaren kastade samtidigt sina änterhakar och 

draggar, och där låg nu den lilla Troilus under det väldiga 

danska amiralsskeppet, lik en and under en hafsörn. 
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Trolie gaf order om äntriurr men Nils Skenk lät sirr 
. b' b 

icke förbluffa. Med 12 stycken »Hela hakar» och 70 finska 
'bågskyttar afvärjde han manligen fiendens äntringsförsök. Pi-
1arne susade som hag~!, och väldiga voro de hugg och slag, 
som här utdelades. Ofverst på amiralsskeppets kampagna 
·stod orädd för faran Herlöf rrrolle uppmuntrande sitt folk. 
Han var i~örd ett harnesk af djupblått stål, hade på hufvudet 
·en Brunsv1khatt med fjäderbuske och som kappa ett o·ult fält
tecken, på hvilket syntes trenne kronor. Förbittrad öfver 
svenskames sega motstånd mot den mångdubbla danska be
·sättningen tillropade ban Skenk: »I svenske förrädare , strvken 
-för Konungen af Danmark». Men dessa ord skulle blifya 
h.ans ~ane. Nils Skenk fick härigenom ögonen på honom, tog 
·sm bo~sa och gaf honom ett välförtjänt svar med en kula, 
s~.m gJCk . genom armen och hakan. Några svenska skepp 
~~rmade s1g nu och, rädd att blifva omringad, lät Troile kapa 
fran sig änterdraggarne, hvilket verkställdes med sådan för
virring, att de, som skötte yxorna, ramlade i sjön, där de 
-äfven fingo ligga. Under denna episod hade artilleristriden 
mellan de öfrige fartygen pågått med oförminskad ifver, och 
många af de danska fartygen voro redan illa mei!farna, då 
natten slutligen åtskilde de stridande. Vinden, som mot afto
nen mojnat ~1t, var följande dag så laber, att de båda flottor
na ej kunde komma lwarandra inom skotthåll. När vinden 
.ändtligen den 6 juni friskad e i och den svenska flottan när
mad~ sig för att återupptaga striden, flydde danskame undan 
till Oresund, back i häl förföljda af svenskarne, som med sin 
.eld åstadkommit ej ringa förödelse på de flyktande fartygen. 

Den danska flottan räddade sig in under Köpenhamns 
kanoner. Den svenska vände åter ut i Östersjön, där den 
som oinskränkt herre seglade kring, utan att någon fiende Yå
gade visade sig, och Sverige, som 35 år tidigare ej ägde ett 
enda örlogsfartyg, dikterade nu lagar på Östervåg. Bäfvancle 
sporde de kringboende grannarue om den svenska flottans ly
sande segrar, och en aning om ett framtida sYenskt östersjö
välde grepo dem. De rika borgame i Lybeck fingo olycksbud 
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på olycksbud. De danska krämarne refvo sina kläder. Far
tyg efter fartyg uppbringades af de svenska örlogsskeppen, 
och all dansk handel var på väg att upphöra. Ändtligen vå
gade sig i början af juli elen danska flottan i föreninrr med 
den lybska åter ut. Den tappre rrrolle hade dött af det svar, 
han af Nils Skenk fick under slaget vid Buchow, och den 
fientliga flottan stod nu under Herr Otto Rud, en man som 
vi erinra oss från J\hkulös' olyckliga strid vid Öland. Den 
7 juli möttes både flottorna mellan Bornholm och Rurren b o 

För att n u rätt förstå detta slag, som bl e f ett af de blodigaste 
historien hitintills vet att berätta, måste vi ihågkomma, att 
danskarue under många år varit de herskande i Östersjön, 
men att deras makt nu var bruten, deras sjömannaära kränkt 
och dett~. icke en utan upprepade gånger. 

Ofverlägsna i antal hade de icke desto mindre fått 
rymma fältet för dessa svenskar, som tack vare Kalmarunio
nens fördäribringande följder länge varit beröfvade fördelen af 
en egen flotta. Nu hade de skakat af sig oket, nu hade de 
skapat sig en flotta och nu hade danskarue fått känna öfver
mannens första ryck i politikens tömmar. Men danskarne 
ville hämnas denna smälek, ville häfda sitt namn såsom Öster
sjöns beherskare, ville med sista droppe blod aftyå den nesa, 
som Clas Christersson Horn gång efter annan låtit dem lida. 
Därl'ör blef detta slag så blodigt, därför blef det ett Yildt mör
dande, en melee utan ringaste ordning, där hvarje skepps
höfvidsman måste handla efter ögonblickets ingifvelse och sitt 
eget omdöme. 

Klockan var mellan 11 och l 2 nå middao·en då elden t b 1 

samtidigt öppnades från Låda sidor. Här blef ej fråga om 
någon artillerield på långt håll. Otto H, ud på danska ami
ralskeppet Jägmästaren höll genast nod mot S:t Erik och bor
dade. ;~nterhakarna föllo och mellan de båda fartygens be
sättningar utspann sig ett häftigt handgemäng, ackompagne
radt af bakars och märsestyckeus dån. S:t Erik sekunderades 
af Svanen, det danska amiralskeppet åter af Kristoffer och 
Jungfrun. Dessa fartyg gingo längs siclan af hvarandra och 

Tidslc7·ift i S)öväsenclet. 3 
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där lågo alltså 2 svenska och 3 danska skepp fasthakade den 
ena vid den andra under det manskapet tumlade om i vil:.. 
daste kamp. 

Dessa voro ej he1ler de enda, som med svärd och bila 
ville afgöra dagens strid. 

På ett annat håll lade sig lybska amiralsskeppet Josua 
ombord med svenske Hector. Denne sekunderades af tvenne 
fartyg , David och Troilus, och hade de blott fått hållas , skulle 
ej mycket blifvit öfver af det ståtliga lybska amiralsskeppet. 
Men Davids besättning måste dela sig för att afslå ett sam
tidigt äntringsförsök från en a1man lybeckare, som kom upp 
under dess akterstäf. Den svenska Gamla Gripen, som just. 
kom seglande förbi , såg skeppet Davids nödställda belägenhet. 
och skyndade till dess hjälp. Här få vi ett vackert exempe} 
på stäfangrepp. En stor lybeckare kom nämligen för god vind 
med fulla segel ned mot Gamla Gripen. Denne, som redan 
kastat sina änterhakar, kunde ej manövrera, och lybeckarens 
stäf råkade honom midt för stormasten. Gamla Gripen form
ligen bröts sönder och sjönk nästan omedelbart med manskap 
och utredning. Efter 3 timmars strid drogo sig lybeckarne 
ur leken, hvarvid Hector och David kommo till slags, men 
det tredje svenska fartyget, det lilla rrroilus, hade fått sitt. 
roder sönderskjutet, kunde ej styra utan dref ned mot de för
utnämnde stridande amiralsskeppen och deras sekundanter. 
Vid förbi passerandet kastade det sina draggar om bord på det 
danska Kristoffer. Där blef nu den häftigaste strid. Troilus 
fick under 4 timmar kläda skott från alla sidor. Dess tappre 
höfvidsman Nils Skenk blef dock hvarken mod- eller svarslös. 
Han riktade . sina kanoner mot vattengången på Kristoffer. 
Detta ej utan framgång . Vattnet började strömma till, och 
snart kunde man ej längre hålla det danska Kristo·ffer läns. 
Def!S befälhafvare Nils rrrolle träffades af en kula i ena benet 
och måste bäras ned, besättningen började svikta. Då ville 
oturen, att ett litet svenskt fartyg, kalladt S:t Göran, kom upp 
på Kristoffers låring. Dess besättning, som insåg, att Kri
stoffer snart skulle gå till bott.en, störtade sig med förtviftans 
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raseri ombord på S:t Göran, öfvermannade dess fåtaliga bo
sättning och styrde så, skyddade af det svenska fälttecknet, 
oupptäckta mic1t igenom den svenska f:lottan. Men hela Kri
stoffers besättning hade ej hunnit ombord på S:t Göran. De, 
som voro kvar, ville nu följa kamraternas exempel och söka 
bemäktiga sig Svanen, livarvid uppstod en hårdnackad strid. 
Höfvidsmannen Per Brahe blef af en falkonettkula skjuten 
midt genom veka lifvet och föll. Sten Sture, som nu tog 
befälet på Svanen dref danskarue tillbaka på Kristoffer, och 
knappt voro de där, förrän detta fartyg hastigt sjönk i djupet. 
Samtidigt med att vågorna slogo samman öfver det danska 
Kristoffer, upplystes de stridande af ett väldigt bål. Det var 
svenska skeppet Gyllene Lejonet, som, antändt af fiendens 
fyrverk, stod i ljusan låga. Det var ett fasans ögonblick. 
Omstrålade af elden svängde besättningen sina hattar. Då 
hördes en skarp knall. Krutdurken exploderade och Gyllene 
Lejonet fanns ej mer. Den häftigaste striden utspann sig 
dock där, hvarest de svenska ocb danska amiralskeppen lågo . 
Otto Rud på Jägmästaren försvarade sig länge och väl. Sten 
Sture fann härunder sin bane, träffad i pannan af en falko
nettkula . SintJigen blef Otto Rud öfvermannad, och Jägmä
staren föll i svenskames händer. Af dess 1,100 man starka 
besättning återstod då endast 180. 

M en icke allenast här hade fienden blifvit öfvermannad. 
På alla håll måste den vika för de segrande svenskarne. Mor
gonens öfvermocl var borta, och de danske voro rätt nöjda 
att genom en skyndsam f:lykt rädda, hvad räddas kunde . 

Så voro nu åter en gång de förenade f:lottorna slagna . 
3 af deras skepp voro eröfrade, 3 sjönko under bataljen, och 
4,000 man stupade . Segern bleE dock ganska dyrköpt. Å 
svenska sidan stupade 6 höfvidsmän, hvaribland Per Baner 
och Sten Sture; inalles hade svenskarne 362 dödade och 523 
sårade. Vidare förlorades skeppet S:t Göran, som danskarne 
eröfrade, Förgyllda Lejonet, som brann upp, och det lilla 
Gripen, som sjönlc l\1en de förenade Hottornas förluster voro 
alltså betydligt större, och segern stannade ju dessutom på 
svenskames sida. 
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Då fienden efter deuna minnesbeta ej mera vågade sig 
till sjöss detta ftr, seglade Horn med svenska flottan till Stock
bolm dit han anlände den 1-l juli. Högtidligt var det motta
gande han där fick röna, och ståtligt det trinmftåg Konung 
.Erik till hans ärB anordnat. 

VII. 

De lysande segrarne hade än mera eggat konung Erik 
att vinnlägga sig om örlogsflottans vidare förkofran. När där
för åter en Yinter flyktat, hade SYerige att uppvisa en flotta 
på icke mindre än G7 fartyg. Denna ståtliga armada, äfven 
nu under befäl af Clas Uhristersson Horn, ha<le hela försom
maren und er ständiga förödmjukelser för de fientliga flottorn a 
seglat kring i Östersjön, än tagande upp tull i Öresund, än 
uppfångande lwarje Jartyg, som dristade sig att olofvandes 
plöja Östersjöns bölja. Under en af dessa kryssningnr är det, 
som vi återfinna henne till ankars utanför Jungfrun, väntande 
på viml för att fortsätta sydvart. Den 26 juli på middagen 
närmade sig en pinka med underrättelser, att de fientliga 
flottorna kommo seglandos öster om Öland. IIorn lät oför
töfvadt lätta ankar och seglade upp till norra udden, där han 
ville invänta de för sydlig vind annnlkande fiem1erna. Men 
respekten tog ö[Yerhand, och de förenade flottorna ankrade 
på vördnadsbjudande afstånd unel er Baclevik på Ölnnd. 

I dagningen följande morgon upptäcktes några galejor 
och cspingar, som danskarne utsändt att rekognosera. Dessa 
drefvos bort, och då fienden syntes lätta ankar och vi ncleu 
drog sig på Yästlig, g i n go äfven svenskarn e till segels. Kloc-
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kan 9 på morgonen , då flottorna började komma inom skott
håll, öppnades elden från svenska amiralsskeppet S:t Erik mot 
den danska ledaren Merkurius. Efter en kort strid höll l\fer
knrius undan och tog till flykten , då man kunde skönja, hu
rusom blod strömmade genom hennes spygatter. Så verksam 
hade elden från S:t Erik varit, att af Merkurius ' 550 man en
dast 8 undkommo utan någon skråma. Akter om S:t JLrik 
seglade Herkules, detta blef genast kringvärfdt af en massa 
fientliga fartyg , men värjde sig tappert tills det slutligen er
höll undsättning af Svanen, Engelen och Lejonet, då fi enden 
drefs på flykten . S:t Er;k hade efte r Merkurius' besegrande 
vänd t sig mot det stora ly b ska amiralsskeppet Styr Sch wed en. 
Efter någon stunds skjutande sprang Clas Horn till en stor 
fältslanga, som låg öfvcr bogen på S:t Erik, riktade själf och 
afsköt den, för hvilket skott stormasten på Styr Schweden 
gick öfver bord. Lybeckarne ly ckades att föra sitt amiralskepp 
ur striden. Clas Horn ville väl förfölja och taga det, men 
möttes af det danska Amiral Samson sekunderndt af ett annat 
stort skepp. Efter en kort strid måste ä[ven dessa vika för 
S:t Eriks välriktade eld och med dem hela den danska och 
lybska flottan. 

Svenskarne förföljde, men komna i närheten af Gotland 
ansägo sig styrmännen ej böra gå närmare under land till 
följd af mörkret och den starkt tilltagande brisen. På grund 
häraf fick den svenska flottan order att vända och hålla sjön. 
Under natten blåsto upp full storm, som vnrade i 3 dygn. 
De svenska fartygen blefvo visserligen skingrade, men ankom
mo dock utan uågou skada den 8 augusti till Stockholms 
skärgård. 

Vida sorgligare aflöpte stormen för de fientliga flottorna. 
De gingo in till Visby för att sydväst om staden till ankars 
rida ut ovädret. Men ankarsättningen är dålig, hvilket också 
hade till följd att fartygen kom mo i dr i f t. Några lyckades 
komma under segel, men resten krossades mot kalkhällarna'1' ) 

*) Gotlands ryktbara >pallar>. 
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och gingo förlorade med besättning och allt. Danskames för
luster utgjordes af 12 fartyg om 4,000 man, lybeckarnes af 2 
fartyg och l ,300 man förutom några smärre skutor. Sålu nda 
hade genom de kommenderande amiralernas oförsiktio-het en 

~ b 

stor del af de förenade flottorna gått förlorad. Återstoden räd-
dade sig hem och vågade sig under de återstående krigsåren 
ej vidare till sjös. Den svenska flottan Yar ensam herskare i 
Östersjön. 

Det är en vacker dag i början af september månad. 
På Stockholms ström låg åter den svenska flottan föra u k rad 
liksom deu dag, då vi först gjorde dess bekantskap. Äh·en 
nu lyser solen klart, äfven nu höres klockringningen från sta
dens kyrktorn. .\'len det är ej mera vår- utan höstsol, som 
lyser på de nyfejade fartygssidorna och det är ej gläd je utan 
sorg, som strömmar ur klockornas metalliska klang. På half 
stång vaja fartygens flaggor och saxade äro dess rår. Det är 
sorg på svenska fartyg . Dagens kurir har bringat Stockholm 
de dystra tidender, att döden skördat svenska nottans störste 
man, att den ädle Clas Cbristersson Horn, ej mera fanns . 
På Yäg till armeen hade han på Åby i Östergötland fallit ett 
offer för pesten och den 9 september J 666 slutat sin bragde
rika lefnad. 

l\len därute på svenska flottan höjdes månget trofast 
bröst af en saknadens suck, och mången bitter tår föll ned 
på solbränd kind. 

Jacob Bagge försmäktade i fångenskap, Clas Horn hade 
gått till ett högre mönsterbord. Svenska flottans yppersta 
män hade spelat ut si n ro l på lifvets stora scen . 

Vi hafva följt den svenska sjökrigshistorien under den 
tid dess öden ledeles af dessa båda. Då vi nu för denna gång 
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[ägga bäfdens bok tillsammans, så är det med en berättigad 
känsla af tacksamhet mot dessa båda hjältar och mot alla 
dem, som under deras befäl med sitt blod beseglat det sven
ska hjältenamnets ära. Frid öfver deras aska, ära öfver deras 

minne. 
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Utbildningen vid våra navigationsskolor. 

Till en kraftig handelssjöfart hör en god befälsutbild
ning. Att härvidlag den praktiska tjänstgöringen å fartyget, 
bör vara den förnämsta skolan för inhämtandet af nödvändig 
kunskap och erfarenhet, kan icke bestridas; men äfven skol
utbildningen i land har en viktig funktion att fylla . Krafven 
på denna senare utbildning blifva större, i den mån fordrin
garne på handelsflottans befäl sättas högre och tillfällen sak
nas att tillfredsställa kunskapsbehofvet ombord . 

Att anordna en utbildning i land, så att denna visar sig 
blifva effektiv vid en tjänstgöring till sjöss, är ingalunda lätt7 

och åsikterna om, huru en dylik bör vara beskaffad , för att 
bäst fylla sitt ändamål, äro visst icke enstämmiga. Inom vårt 
land synes man dock i allmänhet vara af den åsikten, att den 
teoretiska delen af vår navigationsskoleundervisning erhållit ett 
för stort omfång; därjämte finner man, att flera för vårt be
fäl viktiga kunskapsgrenar, icke alls eller endast i otillräcklig 
grad blifvit tillgodosedda i lärokursen; en reformering af un
dervisningen anses på den grund vara nödvändig. 

Utbildningen af bandelsfiottans befäl har under de senare 
åren varit föremål för lifligt intresse hos andra sjöfartsidkande 
nationer och denna fråga behandlas ganska ofta i utlandets 
sjöfartspress. I några länder har man nyligen genomfört. 
ändringar i navigationsskoleväsendet, hos andra är elen nautiska 
utbildningen under behandling. 

Vid genomseendet af de ändringar, som blifvit genom
förda eller föreslagna, finner man en viss tendens ho·s de olika 
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nationernas föreskrifter, att närma sig hvarandra. Häröfver
är ej så mycket att undra. Sjöfarten är af internationell na
tur och försiggår under tämligen ensartade förhållande, hvad 
som då i utbildningsväg af en nation befunnits vara godt och. 
lämpligt, torde äfven för andra i många fall vara värdt att 
taga fasta på. 

En annan sak vilja vi äfven påpeka. Hos de större sjö
farande nationerna söker man mera än hos oss anpassa dels
den sjötjänstgöring, som stadgas för genomgåendet af läro
kurs, dels examensfordringarne, efter det farvatten och den. 
befattning till hvilken befälsrättighet sökes. I Euglancl och 
'l'yskland har man således ej mindre än fyra olika examina, 
som alla beröra vanlig kofferdifart. 

Af i utlandet gällande stadgande, torde bestämmelserna 
i elen nyligen genomförda befälhafvare- och navigationsskole
förordningen i 'l'ysklancl vara bäst tillämpliga på våra för
hållande. 

Vid ändringen af vårt navigationsskolereglemente år 1890· 
infördes otvifvelaktigt fiera förbättringar i vår n a vigationsun
dervisning, men det kan ifrågasättas, huruvida de framsteg i 
utbildningen, som man bärigenom kunnat förvänta sig, till 
fullo blifvit uppnådda. Detta är icke nog med att reglemen
tet uppställer vissa fordringar, lärokurserna måste äfven så 
anordnas, att ifrågasatt kunskapsmått blir möjligt att inlära. 
Men härvidlag kunna befogade anmärkningar göras . Yi vilja 
anföra ett exempel. 

I ämnet fäTfattningar fordras kännedom om de i ett. 
befraktningsafta l och konossement förekom m ande uttryck på 
engelska språket, h varmed väl menas, att lärjungen skall kunna 
tolka ett dylikt dokument, som är affattadt på detta språk. 
Men engelska språket ingår icke som läroämne, hvarför for
dringarne icke kunna uppfyllas, utan att vederbörande utom 
n a vigabonsskolan har förskaffat sig kunskap häri; detta är en
dast undantagsvis fallet . 

Att vara väl hemmastadd i engelska språket är tydligen 
af stor vikt för en befälhafvare, icke blott vid klarandet af 
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·\fartygets affärer i utländska hamnar, utan äfven Yid n a Yige
_ringen i främmande farvattten, då ju vanligen seglingsbeskrif
,ningar och sjökort äro försedda med text på detta språk. 

Undervisning i svenska språket är äfven af be hofvet på
kallat, ty den språkkunskap, som omnämnes uti inträdesfor
dringarne, är tydligen otillräcklig. För att med framgång 
.kunna förfäkta sitt rederis intresse under de många vanskliga 
situationer, som uppkom mer vid skötandet af fartygets affärer 
i land, behöfver en befälhafvare till en viss grad vara en pen
nans man. Att i navigationsskolan beredes öfning uti förfat
.tandet af skriftliga uppsatser angående sjöfartsangelägenheter, 
torde därför vara af stort gagn. 

Det vore fördelaktigt om språkundervisning kunde med
delas såväl i sjökaptens- som i styrmansklassen, ty dels er
håller man då bättre tid för detta ämne, dels aflägga icke 
.<tlla styrmän befälbafvareexamen. 

Undervisningen i skeppsbyggeri är icke så anordnad, att 
full valuta erhålles af densamma. Det är dock af stor vikt 
.att en befälbafvare är någorlunda hemmastadd i fartygs bygg
gande, reparerande och uti materielots bevarande, samt väl 
känner till besiktnings-, klassifikations- och skeppsmätningsbe
·stämmelser, ty ohmnighet häri, kan förorsaka rederiet stora 
-ekonomiska förluster. Undervisning i fartygsmanöver och uti 
handhafvandet af bärgningsattiralj, torde äfven vara af bebof
·vet påkalladt. 

För att skeppsbyggeriundervisningen skall blifva effektiv, 
torde det vara nödvändigt, dels att lämplig undervisningsma
teriel och lärobok anskaffas, dels att undervisningen bestrides 
af i facket utbildad lärare och att mera tid nedlägges på äm
net än hvad för närvarande är fallet. Säkerligen vore det 
.äfven lämpligt att låta lärjungarne besöka skeppsvad för att 
där under lärarens ledning studera skeppsbyggnads- och re
'parationsarbeten. 

Den matematiska delen af lärokursen bibehölls oförändrad 
vid sista reglementsändringen. Man synes således hafva ;-arit 

.af den åsikten, att kunskap i algebra innefattande bland annat 

1 
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€kvationer af andra graden, binomial teoremet o. d. är behöf
lig för utbildning af befälhafvare till kofferdifart. Gå vi till
baka i tiden för att efterse, när omfånget af den matematiska 
kursen blef bestämd, finna vi, att vårt 1838 utfärdade naviga
tionsskolereglemente innehöll betydligt mindre på det matema
tiska gebitet, men att kursen erhöll sitt nuvarande omfång vid 
därpå följande reglementsändring samtidigt med att undervis
ningen i sjömansskap borttogs. Det synes oss oförklarligt, att 
man ansett en dylik ökning yara behöflig samt att bestäm
melserna fått kvarstå. För att kunua tillgodogöra sig nnder
Yisningen i nautik eller vid lösandet af de problem, som upp
komma vid ett fartygs navigerande, behöfves icke en så om
fattande undervisning i matematik, som den , hvilken nu med
delas. Vi kunna för öfrigt icke iuse, att den matematiska un
dervisningen i sjökaptensklassen behöfver utsträckas utöfver 
h vad som kan anses vara erforderligt för styrmanskursen; om 
denne senare i hvad angår algebra något ökas, torde den ma
tematiska delen af sjökaptenernas undervisning säkerligen kunna 
inskränkas till en kortare repetition af hvad som förut blifvit 
genomgånget. 

I samband härmed vilja vi nämna, att. man vid 'l'ysk
lands navigationsskolor har samma fordringar i matematik på 
styrmänner och sjökaptener och äro dessa, i hvad angår arit
metik och algebra: 

Vanlig aritmetisk räkning, elementerna i algebra, digni
teter, rötter och logaritmer, proportionslära samt lösning af 
tmklare första gradens ekvationer. 

Kursen i matematik torde för öfrigt kunna förenklas och 
bättre anpassas för den nautiska undervisningen ifall den in
nefattas i en lärobok, innehållande ar·itmetik, algebra, geo
metri och trigonometri, samt här och lwar innehållande hän· 
visningar och tilllämpningar på det nautiska gebitet. 

De framsteg, som gjorts vid undervisningen i navigation 
och astronomi, kunna väsendtligen tillskrifvas den vid naviga
tionsskolorna införda »lärobok i navigation>> af H. Wrangel, 
hvilken vid jämförelse med andra läroböcker i dessa ämnen 
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intager en hög rangplats. Den för sjökaptensklassen faststäl lda 
lärokursen, innefattande det viktigaste af instrumentkännedom 
och ortbestämningsmetoder, torde till omfånget vara lagom. 
Med afseende på styrmanskursen i astronomi, tillåta vi oss att 
göra en anmärkning. Principen vid all astronomisk ortbe
stämning till sjöss är bestämmandet af fartygets ortlinje, bvil
ket ju äfven frambålles i alla moderna läroböcker. Det tyc
kes då, som om ortlinjeprincipen och sättet för ortlinjens ut
räknande och utläggande i sjökortet, borde ingå äfven i styr
mauskursen , så att. lärjungen redan från början får en riktig 
uppl'aUning om saken och lär sig att draga full valuta af en 
observation. Här är det icke fråga om att öka kurseu med 
några nya metoder, det vanligaste sättet för erbållandet af en 
astronomisk ortlinje är ju genom en timvinkelsberäkning och 
a11imutbestämning, och båda dessa uppgifter tillböra ju styr
manskursen. 

Det synes oss, som om man vid behandlingen af rle astro
nomiska ortbestämningsmetoderna i navigationsläroboken lagt 
allt för stor vikt vid, att erhålla en efter vår nautiska tabell
samling anpassad metod för bestämmandet af tvänne ortlinjers 
skärningspunkt, och att bärigenom det mest brukliga sättet föJ' 
en ortlinjes bestämmande (genom longitud och azimut) icke 
bli f vit tillräckligt beaktad t; E1öjligen kan häri ligga en orsak, 
att kunskapen om ortliujer icko ansetts böra ingå i styrmans
kursen . 

En omarbetning af våra nu använda nautiska tabeller 
torde kunna medföra en afsevärd tidsvinst vid utförandet af 
nautiska beräkningar. 

Att öka fordringarne på elevens kunskapsmått i mate
matik och sveuska språket vid intr·ädet i navigationsslcolcl vore 
önskvärdt, för att härigenom erhålla mera tid för den rent 
n a utiska undervisningen; men härvid får man icke förbise svå
righeten, att under tjänstgöringen till sjöss inhämta bokliga 
kunskaper. Under långresor med segelfartyg händer någon 
gång att befälet tar sig an pojkarne för om masten och med
delar dem undervisning i räkning; ombord å ångare, har man 
icke tillfälle härtill. 
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Fordringarne på sjötjänst för inträde vid navigationsskola 
är hos oss betydligt mindre än hvad förhållandet är i Eng
land och Tyskland, hvarest man föreskrifvit respektive 48 må
riader och 45 månader; häraf skall en viss del vara tillbragt 
å segelfartyg och i viss fart. För att lära sig matematik och 
teoretisk navigation behöfver man icke ha seglat till sjöss, men 
det praktiska i navigationsundervisningen är säkerligen till en 
stor del bortkastadt, om lärjungen brister i sjömanserfarenhet. 

En liimplig ökning af sjötiden synes oss vara att sätta 
denne lika med fordringarne för erbållanclet af styrmansbref 
och att skolåldern iHven lämpas härefter. Rättighet att fara 
som styrman erhölles då omedelbart efter examens afläggande 
och någon återgång till manskapstjänstgöring blefve icke nöd
vändig. Att åldern vid genomgåendet af kursen härigenom 
skulle höjas , så att svårighet uppstod att tillägna sig under
visningen, torde icke hehöfva befaras; flertalet af de, som nu 
taga styrmansexamen, ha tre år till sjöss. 

Det har anmärkts som en i vissa fall olämplig anord
ning, att alla na vigatiansskolorna börja sin kurs nära nog sam
tidigt och att härigenom en person, som icke varit i tillfälle 
att anmäla sig vid kursernas början, kan Llifva nödsakad att 
uppskjuta sin stuelietid för nära ett helt år. Eu följd häraf 
blir äfven, att examina komma att ligga nära efter hvarandra, 
de flesta ägande rum under maj månad. Antalet utexamine
rade utgör för hvarjo år mellan 3- a -!00, b vilka alltså vid denna 
tid blifva lediga, att söka sig platser. Men härför är tidpunk
ten ej lämplig, emedan seglationen då brukar vara i full gång, 
och många af de utexaminerade blifva därför tvungna att resa 
till utlandet för att finna anställning. 

Kunde utan olägenhet för undorvi sningens bedrifvande 
skolornas verksamhet läggas vid olika tidpunkter under året, 
skulle härigenom e11 stor fördel beredas de, som genomgå sin 
befälsutbildning. 

De respektiye direktionemas inflytande på navigations
skolornas verksamhet bar uneler de senare åren blifvit allt 
mindre. Detta är icke obetingat lyckligt för und ervisningens 
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ut vecklin g i tidsenlig riktning. Visserligen torde det vara gan

ska svårt, att i en del af de städer, hvarest navigationsskolor 

finnas, kunna påräkna sakkunskap på sjöfartens område parad 

med intresse fijr navigationsskolan, men i större sjöfartssam

hällen står detta säkert att finna. Ett utl åtande härifrån i 

undervisning och organisationsfrågor samt vid tillsättandet af 

lärareplatser, torde därför icke sakna betydelse. 

Att vårt navigationsskoleväsende är något föråldradt har 

ofta framhållits såväl bland sjöfartens målsmän i land som 

af fartygsbefälet, men några förslag ti ll bristernas afhjälpande 

och undervisningens modernisering kan knappast sägas hafva 

framkommit . Und er senare tider syn~s man dock kommit till 

insikt om sakens stora vikt för vår sjöfart samt närmare gif

vit sig in på frågan. Sjömansutbildnin gen i allmänhet och 

befälsutbildningen vid våra navigationsskolor ~ö rj ar att disku

teras inom sjöfartsföreningarne. 

Nyligen har Sveriges Allmänna Sjöfartsförening tillsatt 

en kommitte för att framkomma med förslag till förbättring 

af vårt navigationsskoleväsende. Då de resultat, t ill hvilka 

man här kommit, i hufvudsak torde öfverensstämma med 

åsikterna inom vår hand elsrnarin, skola vi här något redogöra 

för desamma. 
(Forts.) 
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Flottan under sistförflutna året. 

I. 

Flottan vid 1904 års riksdag. 

Att i klandrande ordalag skildra det sätt, på hvilket för-· 

lidet års riksmöte behandlat 5:te hufvudtiteln vore gifvetvis: 

otacksamt. Den offervillighet, som förestafvat dess beslut är 

värdt allt erkännande. s lutsumman för anslaget till 5:te huf-· 

vudtiteln öfversteg med 268,900 kronor föregående års anslag 

och är med undantag af 1901 års det högsta, som hitintills 

konunit sjöförsvaret till del. Men i närvarande tider då alla 

klarseend e, fördomsfria och fosterlandsälskande män hafva in -· 

sett nödvändigheten af ett fullt betryggande sjöförsvar, förutan 

hvilket ett värnande af vårt lands själfständighet och dess po

litis~a intressen är en omöjlighet, i sådana tider äro de upp-· 

offrmgar, som här blifvit gjorda dock ej ti llfy lles. Har Sveri

ges folk en gång bestämt sig för att till sjöss utom landets 

gränser möta en kominand e fiende, då får icke längre ekono-· 

miska hänsyn skymma målet eller hindrande ställa sig i den 

väg, som bär till cletsam.mas uppnåenc'le. Det är gångna tiders. 

försummelse, hvars betungande följder vi nödgas bära. Skola. 

våra efterkommande öfver våra åtgöranden ej fälla samma. 

l~årda dom, då måste stora surmnor offras på det under år

tiOnden försummad e sjöförsvaret. 

Hvad emellertid 1904 års riksdag beviljat för 5:te huf

vudtiteln är med några undantag i öfverensstämmelse med af 
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Kungl. maj:t gjord framställning, och dessa undantag äro dess

bättre af sådan natur att de förr äro att betrakta som ett upp

skof än ett rent afslag. 

Så hade Kungl. maj:t gjort framställnin g om officerskå

rens ökning med 15 beställningar. Riksdagen, som emell ertid 

inhämtat, att de vid 1904 års ingåug befintliga vakanserna 

bland flottans officerare icke kunde antagas blifva fyllda förr 

.än under slutet år 1905, ansåg sig »för sistnämnda år» ej 

.kunna medgifva en ökning med mer än 7 bes tällningar. I 

afseeude å sjömanskåren hade Kungl. maj:t föreslagit en ök

ning af 240 man, hvilket af riksdagen reducerades till 185 

man. Denna nedsättning af såväl officerarnes som ~jömans

kårens af Kungl. maj:t begärda ökning medförde själfklart en 

nedsättning i slutsumman för respektive stater, men då de skäl 

som särskildt beträffande officerskåren framb ållits måste anses 

fullt riktiga så torde denna reducering ej böra verka nedslå

enc1e. Det samma torde få gälla för den af Kungl. maj:t be

gärda höjning af reservationsanslaget till underhåll af kustar

tilleriets byggnader och materiel. Riksdagen, som här funmt 

att en böjning af ifrågavarande anslag Yore af behofvet påkal

lad, ansåg emellertid att underhållsanslagen ej behöfde ökas 

»så hastigt » som Kuugl. maj:t föreslaget, hYadan den begärda 

öknino·en 101 715 kronor minskades till 75,000 kronor. 
b 1 

H vad slutligen beträffar de extra anslagen, så hade Kungl. 

maj:t föreslagit riksdagen att till nyanskaffning af krigsfar

tygsmateriel bevilja på extra st.at för år 1905 ett anslag af 

6,2li2,550 kronor. Denna summ a l.J lef af riksdagen reducerad 

med 200,000 kronor, säkerligen föranledt af utskottets yttran

de ano·ående anskaffandet af två 2:a klass torpedbåtar. Be-
b 

träffamle Kungl. maj:ts framställning i denna fråga har näm-

ligen utskottet, vid det förhållande att Jen torpedbåt af 1:sta 

klass till hvars byggande utomlands medel af 1903 års riks

dag beviljades blifver, enligt hvad utskottet inhämtat, färdig 

först i juli månad 1905 ocb densamma därför ej, såsom afsett 

var, torde kunna tjäna såsom modell vid byggande inom lan

det af 1 :a eller 2:a klass torpedbåtar förr än under år 1906, 
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ansett s1g böra tillstyrka beviljandet för nästkommande år af 

medel t ill allenast en torpedbåt af 2:a klass med 200,000 kr. 

Med undantag för ofvanstående jämkningar samt för an

slag till upp,·ärm ning och belysning af beklädnadsförrådshuset 

å Stumholmen i Carlskronn har riksdagen bifallit öfriga Kungl. 

maj:ts framställningar enligt nedanstående redogörelse: 

Ordinarie anslag. 

Flottan: 

H.iksdagen har: 

dels godkänt stater för fl ottans officerskår, underofficers

kår och sjömanskår samt å dagaf:föning fö r officerare och un

derofficerare Yid fiottan. Dc sålunda godkända staterna upp

taga följ ande ökning af personalon: 

Officerskånn: 

Kommendörkapten af l: sta graden . .. ... . . ... ... .. . ... ... .. . ... .. . . . . .. . ... . . . 1 

Kaptener af l:a klass ... ... ... ... ... ... .. . ......... ... ... ... ... ... ... ... .. ...... . ... 2 

Löjtnanter .. . ... ... ... .. . ... ... .. . ... ... ... . .. ... ... .. . ... .. . ... .. .. . ... ... . .. ... ... ... 2 

Und erl öjtnanter ... ....... . . .. . .. . .. . ... ... ... .. . ... ... ... .. . ... ... ... .. . .. . ... ... ... .. . 2 

Summa 7 

Uneler o f (lem ·skåren: 

} 'J aggund erofficerare (styrman, konstapel och skeppare)..... . ... . .. ...... 89 

(maskini st)..... ... ............... . ... ... .................. ... 57 

(rustmästare, torpedmästare och kvarte rsman)... 9 

Underofficerare af 2:a graden (s tyrman, konstapel och skeppare) ... 180 

(mask ini st) ... .. . ... . .. . . . ... ... . . . ... ... .. . .. . 114 

(rustmästare, torpedmästare och kvar-

tersman) . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 16 

J'idslc?-ijt i Sjöväsendet. 
Summa 4()5 

4 
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Sjömanskåren: 

Underofficerskorpraler .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . 462 

1:sta klass sjömän................................................................. ... . 1215 

2:a och 3:e klass sjömän................................. .... .............. .. ....... 1668 

Summa 3345 

clels godkänt stat för marinintendenturkåren i flottans 

reserv. 
Den sålunda godkända staten u p ptager följ and e personal: 

Marinunderintendenter... ... .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ... ... .. . ... .. . 3; 

clels medgifvit att de besparingar, som kunna uppkomma 

å det i staten för marinintendenturkåren anvisade belopp, må, 

i mån af behof få användas till bestridande af utgifter för ge

nomförande af marinintendenturkårens organisation; 

clels bifallit hvad Kungl. maj:t föreslagit beträffande re

serv- och indragningsstaterna äfvensom båtsmanskompanierna; 

clels ock höjt anslaget till aHö-

ning för flottans kårer och stater 

från kr. 3,669,075 till... ............... kr. 3,863,892: -

Af öfriga ordinarie anslag hafva 

nedanupptagna blihit af riksdagen 

höjda, nämligen: 
för beklädnad åt sjömans- och skepps

gossekårerna från kr. 387,260 

till .................................... ..... kr . 407,796:-

» naturaunderhåll åt personal vid 

flottan från kr. 674,200 till ... kr. 757 ,156: 

hvarj ämte riksdagen på Kungl. 

maj:ts förslag: 
minskat förslagsanslaget till ersätt

ning för rustning och rotering 

från kr. 30,000 till.. ............. kr . 26,000: -

Följande anslag upptogos ti ll 

oförändrade belopp eller för: 

departementet och öfverstyrelsen kr. 95,800: -

Transport kr . 5,149,642:-
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Transport kr. 5, l 49,642: -

flott:lns nybyggnad och underhåll kr. 1,685,000: -

flot tans öfningar ................ .. ...... kr. 1,200,000: --

repetitionsöfningar för reservoffice-

rare vid flottan ..................... kr. 14,900: -

sjöbeväringens vapenöfningar samt 

beklädnad och ersättning der-

för ... ... ......... ... ........... . ............ kr. 780,000:-

undervisningsverken: 

sjökrigshögskolan ...... kr. 16,100: -

sjökrigsskolan .. .......... » 33,540: -

skeppsgosseskolan .. .... >> l 3,650: -

marinintendentskolan >> 8,600: - 71 ,890: _ 

sjukvärd för flottans perso~ kr. 69 000 
~--~------~~·~~: ________ __ 

Summa ordinarie anslag för flottan kr. 8,970,432:-

Kustartilleriet: 

I enlighet med Kungl. maj:ts 

förslag har riksdagen: 

clels godkänt stut för kust
artilleri et; 

clels minskat anslaget till atiö

ning för kustartilleriets personal från 

kr. 1,016,086 till ........... ....... .... kr. 1,007,686: -

dels ock höjt anslaget för un-

derhåll af kustartill eriets byggnader 

och material från kr. 156,562 till kr. 231 ,562: -

Följande anslag uppt.ogos till 

oförändrade belopp eller för : 

beklädnad åt kustartilleriets man-

skap ........ .. .. . -........................ .. kr. 145,704:-

naturaunderhåll åt kustartilleriets 

manskap ................................ kr. 249,397: -

Transport kr. 1 ,(534,3-±9: - 8,970,432:-
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Transpo1t kr. 
kustartilleriets öfniugar ............. kr. 

l ,63-!,3-19: - 8,970,432: -
160,000:-

kustartilleribeväringens va pen ö f ni n
uingar samt beklädnad och er-
sättning därför. ............. ........ kr. 

sjukvård för kustart illeriets perso-
nal ......... ....... ....... ........... ..... ... kr. 

~90,000: -

14,000: -

Summa ordinari e anslag Iör kustartilleriet kr. 2.098 ,3-\.9: -

Dive-rse anslag: 

Höjning har vidtagits i föl
jande anslag: 
rese- och traktamentspenningar från 

kr. 28 ,800 till ....................... kr. 31,460: -
skri[materialier och expenser, ved 

m. m. från kr. 122,796 till .. kr. 132,096: -
I enlighet med Kungl. maj:ts 

förslag har riksdagen minskat: 
ålderstillägg från kr. 37,000 till kr. 

Öfriga nedan upptagna ansltJ.g 
hah·a ej undergått någon ändring 
utan upptagits till samma belopp 
som föregående år eller: 
för ersättning åt officerare och in-

genjörer under anställning eller 
kommendering utrikes ............ kr. 

» resestipendier åt läkare vid flot-
tan och kustartilleriet ........... kr. 

» diverse bebo f ....................... kr. 
» extra utgifter ........................ kr . 

27,700:-

13,000: ---

2,000:-
22,264: --
12,600:-

Summa diverse anslag kr. 

Handeln: 

2-!1 ,000:-

I anslagen under denna rubrik 
hafva mga förändringar vidtagits 

-~------~------------~~~~~--Transport kr. 11 ,309,781:-

> 

l 

·.,. 
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Transport kr . 
utan hafva de liksom vid föregående 
riksdag bestä mts skola utgå med: 
för sjökarteverket ........................ kr. 

» lots- och fyrinrättningen med 
lifräddningsanstalterna ......... kr. 

, undervisningsanstalter för sjö· 
fart ...................................... ... . kr. 

» nautisk-meteorologiska byrån kr. 
» ålderstillägg för personalen vid 

unclervisningsanstaltema [ör sjö
fart och föreståndaren vid nau
tisk-meteorologiska byrån ...... kr. 

65,000:-

l ,600,409: --

100,800:-
9,000: -· 

1:3 ,000: -

11 ,309,781:-

Snmma ordinarie anslag för bande!JJ kr. 1,688,209: 

Summa ordinarie anslag kr. 12,997,990:-

Extra ordinarie anslag. 

Flottan: 

Kuugl. maj:ts förslag om be
viljande till nyanskaffning af krigs
fartygsmateriel af kr. 6,262,550 bi
fölls af riksdagen på det sätt att 
därtill beviljades ........................... kr. 6,062,660:-

Kungl. maj:ts förslag om be
viljande till förstärkande af arbets
krafterna i marinförvaltningen af kr. 
8,700 bifölls af riksdagen på det sätt 
att därtill beviljades .................. kr . 7,500: -

Kungl. maj:ts framställning om 
beviljandet af 34,300 kr. för anord
nande af uppvärmning och belys
ning af beväringens beklädnaclsför-

--~----~~~~~~~--------------Transport kr. (:i,070,050: -- 12,997,990: --
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Transport kr. 6,070,060: - 12,997,990: -

förrådshus å Stumholmen i Cm·ls-
krona har icke vunnit riksdagens 
bifall. 

Öfriga Kungl. maj:ts förslag 
biföllos af riksdagen, som sålunda 
på extra stat beviljade: 
till bestyckning af bevakningsbåtar 

111. 111 ..................................... kr. 
>> skjutförsök och inskjutning af 

kanoner .. . .............................. kr . 
>> anskaffning nf kanoner i re-

serv ....................................... kr. 
>> ansknffning af torpeder ......... kr. 
>> försök med torped- och gnist-

signal materiel ......... ...... ... .... .. kr. 
>> fortsättning af mobiliserings

kajen å flottans yarf i Carls-
krona .................................. kr . 

>> anordnande af nya arrestlokaler 
och ängkokinrättning för skepps
gossekasemen i Carlskrona 
lD. lD . ......... ............. ....... .... .. kr. 

för kustsignalväsendet.. ............... kr. 
till aftöning af ytterligare en tor

pedingcnjör och en miningen-
jör .......... ......... ...... ............... .. kr. 

» ::Jfiöning af behöAigt ingenjörs
biträde vid den egentliga ma-
riningenjörsdetalj en .............. kr . 

» löneförbättring åt lärare vid sjö-
krigsskolan ........................... kr. 

83,000:-

30,000: - -

110,160: -
100,000: -

10,000: --

187,000: -

37 ,300:-
100,000: -

8,000: --

10,000:-

1,860:-

Summa kr. 6,747,360:-

rrransportkr. 6,747,360:- 12,997,990:-
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'l'ransport kr . 6,747,360:- 12,997 ,990:-

Kustartilleriet: 

En inom riksdagen väckt mo
tion om anläggande af fasta under
vattenstorpedbatterier såväl vid Ox
djupet som vid stora inloppet till 
Carlskl·ona har af riksdagen bifallits 
sävidt densamma afsett anläggande 
af ett fast undervattenstorpedbatteri 
vid Oxdjupet och har riksdagen för 
detta ändamål beviljat ............... kr. 

Kungl. maj:ts förslag biföllos 
af riksdagen, som sålunda på extra 
stat beviljade : 
ti ll fortsättande af arbetena å rikets 

kustbefästningar ........ . ........... kr. 
" kanoner m . m. för befästningar

na å Västerberget vid Göte-
borg .. ..................................... kr. 

~> nybyggnader för kustartilleri ets 
förläggning .......................... kr. 

» minförrådets ordnande och min
personalens inkvartering vid mo-
bilisering .................. .. ............. kr. 

• fasta minförsvaret ................. kr . 
" anskaffning af beklädnad och 

sängsen-is för kustartilleriets 
värnpliktige ....... .... . ....... ...... .. kr. 

348,000:-

516,400: --

136,000:-

318,386: -

137,824:-
40,410:-

215,430:-

Summa kr . 1,711,460: -

Handeln : 

For påskyndande at sjömätningarua 
vid rikets kuster ..................... kr. 41 ,000:-

Transport kr. 8,499,810:- 12,997,990:-
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Transport kr. 8,499 ,810:- 12,997 ,990:-

Dyrtidstillägg: 

Till beredande af dyrtidstillägg för 
år 190.:1 åt en del tjänstemän 
och betjäote i sjöförsvarsdepar
tementet samt därtill hörande 
ämbetsverk, kårer och stater kr. 36,000:-

Summa extra ordinarie anslag kr. 8,535,810: -

5:e hufvudtitelns slutsumma kr. 21 ,533,800: -

Jämförande tabell öfver anslagen under 5:e hufvudtiteln 
uneler nedannämnda år. 

1893 1 
1894 

' 1895 
1896 
1897 

1

1898 
189D 
1900 

1
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

Ordinarie 
anslag utom 
till handeln_ 

· 1 l 
1 

.
11

' Rumma an-
Extra orcll- Snmma för 1Ans aget t1 1 f. 5 t 
narie anslag. l sjöförsvaret. 

1 

handeln. 8 ag or · e 
hufvudtiteln. 

5,358,5311-1 1,989,1101- 7,347,641 - 1 
5,399,597 ,481 1,419,443 152 ~,819,941 -J 
5,470,341 - l 1,739,360 -- 1,209,101 -
5,487,741- 1,739,760 -- 7,227.501-1 
5,537,7'11 - 5,880,8601- 11,418,fi01 -
5,537,741 -- 6,777,360 - 12,315,141 
5,656,406 -- 3,5()~1,335 1- 9,225,741 
5,876,281 - 13,134,7f:i(J - 19,011,041 --
7,029,586 - 13,224,105- 20,253,691 -
8,773,773 - 10,983,0431- 19,756,816 -

10,177,7081- 7,8HJ,083 - 17,996,791 -
10,947,~23 1 - ~,~~~.468 1 - 1 19 , 57~,?91 1- 1 
11,309,1 81- 8,o.Jo,810 - 19,84o,o91 -

==-=--= 

1,308,559 -- 8,656,2001-
1,?08,??~1 - ~,~27,6~0 -
l,o08,oo9 - 8, 118,2b0 -
1,508,559 - 8,736,060 -
1,fJ08,559 -- 12,927,160-
1 ,508,55~! - H1,823,700 -
1,508,fJ59 - 10,734,300 -
1,608,559 - 20,G19,GOO -
1,622,709 - 21,876,400 --
1,688,209 - 21,44-5,025 -
1,688,209 - 19,G85,000 -~ 
1,688,209 ~ -~ 21 , 2G4):J001-
1,688,209 - 21 ,533,800 -

(Forts .) 

? 

l 
l 
1-
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Det rysk-japanska kriget. 
A.f H. ElLiot. 

(Forts. från 6:e häftet 1904, sid. 550.) 

Då på morgonen den 25 februari jagarne Besstrasclmi ocb
Vnuschiteljni icke återvändt, utsändes från Port Arthur krys
sarne Bajan, Askold och Novik för att uppsöka dem och re
kognosera. Kl. \) f. m . rapporterades de två saknade fartygen 
komma gående sydvart längs västra kusten af Liaotong-lwlrön , 
men på samma gång varsnad es äEven i ost den japanska huf
vud styrkan jämte 8 jagare närma sig hamnen. Hållande sig 
utom skotthåll för landbatteri oma öppnade japanerna kl. l Q t. 50m
f. m_ på ett afstånd af 8000 meter eld mot de utskickade ry
ska kryssarne. Dessa besvarade densamma, men kunde icke 
länge uthärda motstånc1arnes kraftiga beskjutning utan funno 
sig snart nödsakade att retirera in i inre hamnen. Sedan Togo 
detacherat sina fyra lätta kryssare, [ör att bindra de båda nu 
syd om Kap Liaoteschan framkommande jagarne att nå Port 
Arthur, närmade han sig med återstoden af siu f--lotta hamnen 
och började ett häftigt bombarelement mot befästningarne och 
staden. Bombardementet, hvilket endast räckte en kort stundr 
synes hafva gjort föga skada. Kustforten besvarade elden och 
tillfogade ett par af de japangka fartygen haverier. Af de båda 
ryska jagarne lyckades Besstraschni, som böll god fart, att trots 
den häftiga beskjutningen inkomma i Port Arthur. Vnuschi
teljni däremot, hvilken ej mäktade följa sin kamrat, vände och 
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sökte skydel i Dufviken, där den snart af do fyra förföljande 
japanska kryssames eld sänktes. Besättningen hade dock dess
förinnan lyckats taga sig i land. Från Port Arthur, där man 
trodde att kryssames skjutning var förebud till en landstig
ning, skickades i största hast trupper till Dufvikon att afvärja 
en sådatl. När dessa kommo fram, hade emellertid kryssarne 
redan vändt och satt kurs mot hufvudstyrkan, som efter bom
barelementet styrde till sjöss. 

Följande natt sökte några medelst segel till »djonker» 
maskerade jagare närma sig inloppet, men måste, tack vare 
Retvisans och kustfortens vaksamhet och häftiga elclgifning , 
snart återvända. Den 26 besköt åter japanska hufvudstyrkan 
vid 11-ticlen på förmiddagen under cirka 40 minuter forten 
och staden. Forten förblefvo oskadade. I staelen dödades 
några få personer. Under de följande dagm·ne visade sig 'l'o
gos iiotta några gånger vid Port Arthur utan att öppna eld. 
En natt bogserades en del flottar, försedela med stora trä
taflor och lanternor, af japanska jagare upp mot kustbefäst
ningarne. De togos, såsom ämnadt var, af ryssarne för fient
liga torpedfartyg och åstadkomma stor onödig ammunitions
förbrukning. De upptäcktes. snart, belystes och utsattes för en 
häftig eld. Först efter en längre tids förlopp märkte man sitt 
misstag och upphörde med beskjutningen. 

Den 29 februari satte sig japanerna fast å de 6()1 nord
ost om Port Arthur ·liggande Elliotöarne. Dessa öar, hvilka 
ryssarne, som därstädes upplagt stora kolförråd, tydligen äm
nat till hjälpbas för sina fartyg, fingo nu göra den japanska 
flottan samma tjänst. I den å ön Hai-jang-tao liggande Thorn
ton·haven erhöllo japanerna en utmärkt hamn för sina jagare 
och torpedbåtar. Men icke blott Togos smärre fartyg utan snart 
äfven de större Iunno å Elliotöarne en lämplig plats att kola, repa
rera smärre skador och hvila från den ansträngande blockad
tiänsten. Tack vare ögruppens närhet till Port Arthur och 
användandet af trådlös telegrafi kunde man i god tid befinna 
sig utanför denna hamn, i händelse fienden försökte en ut
brytning. 

-59-

U n der krigets första månad lyckades ja panska örlogsfar
tyg, tack vare japanska flottans herravälde i Gula och J apan
ska bafven, uppbringa en hel del handelsfartyg. Så togos den 
15 februari »Ostasiatiska sällskapets» 6200 tons ångure Mand
schuria, lastad med krigsmateriel för Port Arthur, och >>Fri
vill iga flottans>> ångare Jekaterinoslav. Som goda priser togos 
äfven de mind re ångarne Bovik och Wadescba, Mukden, Ar
gun, Mandschuria, Rossia och Kotik samt hvalfiskångarne 
Alexander, Mikael och Nikolai. Äfven tre segelfartyg föllo i 
j apanernas bänder. , 

Den neutrala skeppsfarten i ostasiatiska farvatten blef 
också i viss mån lidande till följd af kriget. En del norska 
ångare lastade med krigsförnödenheter för Port Arthur anhöl
los. Tyska ångaren Emma uppbringades af japanerna, m~n 
lössläpptes snart med en ursäkt. I Port Arthur kvarböllos ':1d 
krigsutbrottet en del neutrala ångare längre eller kortare t1d. 
Af misstag beskötos af ryssan1e engelska ångaren F u pi ng, då 
den närmade sig Dalni, samt tyska ångaren Pronto och en
gelska ångaren Chin-ping å Port Artburs redd. 

Den under befäl af konteramiral Wirenius stående i Röda 
hafvet befintlie·a förstäl'lmingseskadern, bestående såsom förut 
nämnts, af slagskeppet Osljabja, kryssarne Dmitri Donskoj 
och Aurora jämte 7 jagare och 4 torped båtar, erhöll snart or-
der att använda. 

Fartygen, hvilka uppnått Djibuti, gingo delade til lbaka 
crenom Höda hafvet och visiterade alla mötande fartyg. En b 

del E:ådana beslagtogas också såsom »goda priser», en~~r de 
hade krigskontraband om bord. Som emellertid egyptiska re
geringen vägrade de båda krigförande makterna att låta sina 
priser passera Snezkanalen, lösgåfvos de snart. 

I slutet af februari och början af mars återvände, inse
ende det omöjliga att nå Ostasieu, fem af fr ivi1liga Hottans 
ånaare till Svarta hafvet. Dessa 1em ångare voro SaratoY, o 
Orel, Smolensk, Nisclmi-Novgorod och Voronesch. 

Inom den närmaste tiden efter krigsutbrottet afgåfvo först 
J apan och sedan Ryssland förklaring öfver lwad hvar och en 
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ansåg som krigskontraband. De flesta neutrala makter afgåfvo 
neutralitetsförklaringar. En del af dem meddelade bestämmel
ser för begagnande af deras hamnar af de krigfömncle. 

Under tiden efter den :?5 febr. sy nes japanska flottan hafva 
legat långt ute till sjöss. Atminstone siktades den ej af rys
same, oaktadt dessa rekognoserade ända till 60' Iri\n Port Ar
thur. l\Jöjligen ingingo under donna tid äfven några japan
ska fartyg i hemlandets hamnar Jör dockning och reparation. 
Lång blef emell ertid ej overksamheten. 

Genom en österrikisk ångare, kom m ande från Vladi \'O

sto k och som anlöpte Hakodate, spordes att Vladivostok-eska
dern å ter gått till sjöss. Detta skulle ha f va skett den 29 fe
bruari. Amiral Kamimura iick ånyo order att uppsöka Reit
zensteins kryssare. Den japanske amiralen synes emellertid ej 
lwfva satt tro till att fienden lämuat sin hamn , och han sökte 
honom icke häll er till sjöss. Med en eskader, som bestod af 
slagskeppet Hatsuse, pnnsarkryssame Nishin, Kaswga, .[clzumo 
och Yakumo, två mindre kryssare, en del torperlbåtar och ja
gare, lämnade ban Koreasundet och styrde direkt upp mot 
VJaclivostok. Den 6 mars på morgonen inträffade han syd 
om denna stad. Jaga re och torpedbåtar sändes omedelbart 
upp i Am ur-bukten, väst för ·vladivostok att rekognosera. Själf 
gick Kamimurn med hufvudstyrkan ost om staden. Virl Askolrl
ön kvarlämnades de båda lätta kryssame såsom bevakniugs
fartyg och rapportörer, i den händelse de ryska kryssame skulle 
visa sig, och de pansrade kryssame gingo in i Ussuribukten . 
.När Kamimura kommit midt för en dalgång, rätt ost om Yla
divosto~, stoppade han och öppnade eld på ett ungefärligt af
stånd till laud af 8500 meter, mon till själfva staden af 12000 
meter. Elden riktades mot hamnen och staden och var antag
ligen afsedel att utdrifva de möjligen i den förra befintliga ry
ska krigsfartygen. Omkring 200 skott lossades utan att delare 
skada anställdes. Några hus förstördes, ett fåtal personer dö
dades och sårades men fartygen , h vilka i sj ä liva verket fun
nos i hamnen och aldrig lämnat densamma, förblefvo oskada
de. Tillföljd af att mot den plats, lwarifrån bombarelementet 



- . S. "vasendet Tidskrift l Q"O 



- Gl -

utfördes, inga ryska fästn ingskanoner buro, besvarades ej elden 
Detta gi[ver vid ha nden, att japanerna här som vid Port Ar
thur synnerligen Yäl kände fästningsverkens läge och pjäser
nas bestrykningsområden. Elden öppnades kl. l t 26m. e. m. 
och upphörd e kl. 2t. 25m. e. m. , hvaro[ter Kamimura, sedan han 
rekognoserat Possietviken , styrde til l sjöss för att innan mörk
ningen vara t i Ur äckligt långt borta och i säkerhet för anfall 
fr ån rio ryska torpedbåtarne i V ladivostok. Sedan han fö ljan
de morgon åter rekognoserat staflon och de kringliggamle far
vattnen , men icke upptäckt de ryska kryssame, återvände han 
till Koreasundet i den falska tron , att H.eitzenstein 1änll1at siu 
operationsbas . l\ len ryssame i Vlaclivostok fingo brådt att bygga 
Btt nytt kraftigt fort, lwi lket Yar afsedt att behärska det enda 
område, som förut ej kunde tagas UlHler beskjutning - det 
område som Kfllnimura just valt för sitt bombardement. 

Under det att Kamimma bombarderade Vladivostok var 
allt lugnt Yid Port Artbnr. Amiral l\!Iakaroff, f. el. befälhuf
vande amiral i KronstarH, och den man till hvilkon nu hela 
Hyssland satte sitt hopp, anlände den 7 mars till staden. Han 
kom för att aJlösa amiral Starck, hvi lkcn på grund af »sjuk
dom , lämnade befälet D en nye be[älhafvaren för ryska flottan 
h issade genast vid aukom sten sin flagg på kryssaren Askokl. 
De sjöstridskrafter, öher h vi lka han förfogade, voro i ett föga 
lysande skick. I hvarje fall voro fartygen betydligt väne ska
dade, ~in hYa(l de officiella rapporterna angifvit, och persona
len var ytterligt demoraliserad . Att åter få fl ottan stridsdug
li g blefve i sanning ett jiitteaxbete, men l\lakaroff var också 
om någon rätte mannen att utföra ett sådant. Från och med 
hans ankomst blef det en amHm fart i reparationsarbetena och 
en annan anda bland elen i Port ~\.rtbur förlagda flottans per
sonal. På kYi'illen samma dag som l\fakaroff anlände lyckades 
man få Rehisa n, hvilken seelan elen U februari stått på land, 
inbogserad i inre hamnen. För att hindra fienden att komrna 
fästningen in på lifvet utlades nu genom flottan s försorg en 
full ständig mingördel rundt denna. Den sträckte sig från rra
lienvanbukten runclt Liaoteschanhalfön till Louisubukten. Allt 
var lif och verksamhet. 



-62-

Natten den !J-10 mars närmade sig Togos flotta åter 
Port Arthur och framskickade två divisioner jagare att rekog
nosera och utlägga medförda kontaktmiuor. På yttre redden 
funnos inga ryska fartyg, men jagarne upptäcktes snart af for
tens strålkastare och utsattes för en häftig eld från dessa. Den 
ena divisionen drog sig då unelan till sydspotsen af Liaotesoban
halfön, under det den andra fortsatte med försöken att lägga 
ut sina minor. Då amiral Malmroff erhöll rapport om Härvaro 
af de ja1~anska båtarne, gaf han genast order att en rysk ja
garefiott!l] skulle utgå och angripa fienden. l(lockan -! f. m. 
stötte en rysk styrka om 6 jagare under kapten Mattusevitjs 
befäl på den japanska division, hvilken dragit sig undan till 
Liaoteschan. Denna divisionen, som stod under befäl af 
kapten Asahi, utgjordes af de tre båtarne Asashiro, Kasu
mi och Akatsuki. De japanska jagarue hade högre fart och 
vore något större än de ryska, men deras bestycknin o· var få-

l . 
o 

ta 1gare än ryssarnes. Japanerna hade sammanlagd t 3 7G mm. 
och 15 67 mm. kanoner, uneler det att ryssame förde G 75 mm. 
och 18 47 mm. kanoner. Oaktadt den artilleristiska öfvorläg
senheton hos fienden tvekade icke japanerna att upptaga strid. 
En häftig artillerikamp utspann sig under en half timmes tid 
och fö~·d~s på så nära håll, att ryssarne till och med gjorde 
bruk af Sllla handgranater. Tack vare japanernas större skjut
skicklighet och 57 mm. kanoner stodo de sig mer än väl mot 
sina fiender. Alla båtar, så de ryska som japanska, fingo mer 
eller mindre svåra skador. En japansk jagare erhöll ett skott 
i vattenlinjen, så att två vattentäta afdelningar fylldes och 
Eimmunitionsdurkarna stodo uneler vatten. På Akatsuki bleE 
ett ångrö1' genomskjutet, och på den tredje båten träffade en 
granat 76 mm. kanonens plattform, hvarvid maskintelegraf och 
kortlåda splittrades. Alln tre båtm·ne hade skorstenar däck 
och föremål öfver däck genomslagna af granatskärfvor. 'Japa
nerua angifva sin förlust i döda och sårade till resp. 8 och 9. 
Det ryska påståendet, att Vlastni sänkt en japansk jagare med 
sin torped, bestrides på det bestämdaste af japanerna. Ryssarne, 
hvilkås 75 mm. kanoner snart tystades, tack vare elen omstiin-
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digheten, att japanerna hufvudsakligen riktade sin eldmot dem, 
ledo svåra haverier. Så utbröt eldsvåda på en jagare, och slut
lio·en måste först två och seelan de öfriga fyra båtarne, till o 

följd af japanernas öfverlägsna skjutning, draga sig tillbaka i 
skvdd af kustfortens kanoner, h varefter s trielen u pphörcle. De 
j a~anska båtarue voro icke värre skadade än att de själfva 
kunde gå öfver till Sassebo och där repareras inom fyra 
dagar. 

Emellertid hade den andra japanska divisionen, beståen
de af jagarne Sazanami, Shinonome ocb Usugumo, fortsatt med 
sin minutläggning strax nord om inloppet och styrde så syd 
öfver, då denna var afslutad. Därvid siktade den de två ry
ska jagarne Stereguschi och Rjeschiteljni, hvilka Yoro på åter
väg till hamnen. Japaner~1a satte högsta fart för att hindra 
ryssarne att nå inloppet, och nu uppstod en än mer förbittrad 
artilleristrid än den nyss omtals,de. Japanerna hade vic1 detta 
tillfälle tre stora båtar med tre 76 mm. o<:h femton 57 mm. 
kanoner mot ryssames två miudre med tre 75 mm. och sex 
47 mm. pjäser. Efter en timmes strid lyckades Rjeschiteljni 
slå si o· iaenom och komma in i hamnen men Stereguscbi hade o o 
ej samrna tur. Den blef afskuren af Sazanami, som först 
tystade dess 75 mm. kauon och sedan lyckades tillfoga den 
ett svårare maskinhaveri: Sazanamis besättning äntrade där
på Storeguschi, h varest nästan hela besättningen dödats eller 
sårats, och tog jagaren på släp. Stereguschi, llvilken var svårt 
läck, sjönk emellertid snart ocb drog med sig i d ju pet de få 
öfverlel'vande, hvilka trots japanernas öfvertalningsförsök icke 
ville lämna sin tilltlyktsort, kajutan, den de omsorgsfullt till
bommat. 

Endast 4 man lyckades japanerna rädda af den 65 man 
starka besättningen. Amiral Makaroff, som såg Storegnschis 
nödställda läge, bissade sin flagg på Novik och styrde med 
detta fartyg åtföljdt af Bajan ut att hjälpa jagaren . Ilan blef 
emellertid hindrad i sitt företag, ty den japanska hufvudstyr
kau var i antågande, och dess kryssare drefvo snart undan 
N o vik och Baj an~ De öfriga ryska jagarn e hade en förlust af 
2 dödade och 19 sårade. 
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.Klockan var 8 på morgonen då den japanska huiYud
f:lottan nalkades Port Arthur. Kommen strax utom skotthåll 
för kustfortens kanoner detacherade 'l'ogo sina kryssare mot 
i1~loppet, uneler det att han sj ä U med slagskeppen" intog ställ

m ng väst om Kap Liaoteschan Med kryssame, hvilka lågo 
tJllräcld1gt långt till sjöss för att ej kunna nås af ryssarnos 

pjäser, som observatörer, och den trådlösa telegrafen s~m kom

:nunikationsmedel började så Togo med de 6 slagskeppen ett 
mdtrekt bombardement af Port Arthur. Skjutningen, som ut
fördes på ett afstånd af 12- 1-±000 meter, tog sin början kl. 
10 f. m. och fortsattes till kl. 1t. 40m. e. m . 'l'ack vare krys

sames väl utförda nedslagsobservationer tvekas de 160 30 5 

cm:s projektiler, som afskötos, hafva haft g~cl verkan. Hetv,i

san, Tsessarevitj ocb -~n del andra fartyg ledo mer eller min
dre svåra Jwyerior. Afven i staelen och å forten åstadkomma 

de japanska projektilerna skador. Under bombardementet droo-o 
. d o 

s1g e fl os ta ryska fartygen ut på yttre redden för att und o-å 

att blifva träffade. Onktadt Togo valt en pl ats, som kunde 
nås af ytterst få af befastningarnos kanoner , Jedo dock de ja
panska fartygen af dessas eld. Så blefvo såvä l Mikasa en 
k . . ' 
·ryssare (antagligen 'l'akasago) samt några jagare skadade. 

Under bombarelementet gick en japansk kryssarediYision 
in mot 'l'ali cnvanbuktcn och förstörde en del verk i dess när

het, och kryssame Tchihaya och Takasago rekognoserade väst
kusten af Liaotong-balfön. 

Inseende det skad li ga i att hålla fiottan i overksamhet 
lät amiral Makaroff, under det att Togo efter bombarelementet 

den l O höll sig utom synb åll från Port Arthur, sina farty o· 
företaga ''idsträckta rekognoseringar och gick därjämte ut m~d 
hela sin styrka. Den 13 mars gingo -l slagskepp, 2 kryssare 
och 9 jagare till sjöss för att vinna känuing med fienden . 

~ennes "bufvuclstyrka påtr~ffaclcs oj , men skott växlades på 
langt hall med Japanska kryssare. Under nätterna höllo sig 
dock do ryska far tygen i Port Artburs hamn, där bevaknin

gen _bestreds af kanonbåtarne Otvaschni och Bobr jämte en 
J::1el Jagare. Bevakningsstyrkan hade sin station på yttre redden. 
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Tiden den 10-- 19 mars lågo de tiesta af Togos fartyg 

i Sassebo, där äfven Kamimura med sin eskader efter den 
misslyckade · rekognoseringen af Vladivostok inträffade. Den 

19 styrde samtliga de i Sassebo liggande fartygen mot Port 
Arthur, och den 21 hade de kommit i Liaotong-halföns närhet. 

På kvällen samma dag detacherade rrogo sina jagare mot 

inloppet för att rekognosera och utlägga minor. Minutlägg

ningen lyckades. Visserligen beskötos kl. 2 f. m. elen 22 mars 
två jagare i 20 minuters tid af de ryska kustforten samt vakt

fartygen Bobr och Otvaschni , och klockan 4 f. m. utsattes yt

terligare trenne dylika för ryssames eld, men ingen båt led 

några skador. 
Kl. 7 f. m. elen 22 uppenbarade sig hela den japanska 

eskadern, 6 slagskepp, 6 pansarkryssare och 6 pansardäcks

kryssare jämte 8 jagare utanför Port Arthur. Vid 9-tiden de
lade sig styrkan, och de sex slagskeppen styrde ned söder om 

Liaoteschans sydspets, hvarvid några skott växlades mot Liao
teschan-fortet. Kryssarne förlades i tvänne grupper syd och 

sydost om inloppet för obsenation af nedslag. slagskeppen 
stoppade mellan Kap Liaoteschan och Dufviken, och tvänne 
af dem, Fuji och Yashima, ingingo i Dufvikeu och öppnade 
kl. 9t. 40m. f. m. indirekt eld öfver bergen mot Port Artburs 

hamn och omgifningar. Men redan innan japanerna öppnat 
sin eld, började Hetvisan att likalades med indirekt sådan be

skjuta Dufviken, och elen var Yäl inskjuten, ty projektilerna 
slogo ned i farlig närbet af de båda japanska slagskeppen . 

Fujis och Y ashimas skott clrefvo ut de ryska fartygen på yttre 
redden, och snart siktade rrogo fem slagskepp (Hetvisan och 

Tsessarevitj Yoro ännu ej reparerade), -l kryssare och 10 ja
gare. Som ryska flottan höll sig i skydd af befästningarnas 

kanoner, och Togo ej ville utsätta sig för deras elcl, uppstod 
emellertid ingen strid mellan de båda fientliga sjöstyrkorna. 
Seclan Fuji och Yashima lossat omkring 200 skott, upphörde 

de vid 11-tiden med elden, hvarefter hela japanska flottan för
enade sig och försvann i sydostlig riktning. Ryssarne hade 

5 döda och 10 sårade. Skadorna på fort och byggnader voro 
Tidslcr,ift i Sjöväsendet. 5 
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ringa. Japanerna hade inga förluster 1 folk . Ett skott från 
Retvisau träffade, sägs det från ryskt håll, ett fientligt slag
skepp. 

Då japanerna icke under de närmast på bombardemen
tet följande dagarne visade sig, lämnade Makaroff den 26 mars 
med hela sin styrka hamnen och företog en rekognosering ii 
sydlig riktning mot 1\Iiau-tau-öarne. Under denna rekognose
ring uppbringade kryssaren Novik och jagaren Vnuschiteljni 
den japanska ångaren Huien-Maru, lastad med krigsmateriel 
och proviant afsedela för japanernas operationsbas på IWiot
öarne. Ångaren togs först på släp, men sänktes sedermera. 
På aftonen voro ryssame åter i hamn. 

Natten mellan den 26 och 27 mars gjorde amiral 'l'ogo 
ett andra försök att stänga inloppet till Port Arthur. Denna 
gång deltogo i spärrningsförsöket 11 jagare, 6 torpedbåtar och 
4 handelsångare. Jagarne voro Shirakumo, Kasumi, Asashiro, 
Akatsuki, Ikazuki, Akebono, Oboro, Inazuma, Usugumo, Saza
uami och Shinonome, torpedbåtarue Kari, Aotaka, I-Iato, Tsu
bame Kasagi och 1\fanazuru. De för sänkning afseelda fyra 
ånga;ne hette Yoneyama Maru, Cbiyo .Maru, Fukiu Maru och 
Yahiko Maru. De voro tämligen nya, mätte från 1700 till 
3000 tons och voro bestyckade med lätt artilleri. Nu som vid 
första spärrningsförsöket utgjordes besättningen af frivilliga, 
och företaget leddes af kommendörkapten Hirose. 

Natten var rnånljus. Angarne närmade sig inloppet med 
de eskorterande torpedfartygen fördelade såväl framför sig som 
på sidorna. Klockan 2t. 16m. f. m. den 27 mars upptäckte 
man i skenet från fortens strålkastare frän vaktfartygen först. 
en del jagare och därefter de fyra för spärrning afseelda far
tygen. Vaktfartyg denna natt voro kanonbåtarue Bobr och 
Otvaschni samt jagaren Silni. De lågo i själEva inloppet. En 
intensiv eld från vaktfartyg och fort öppnades genast. Denna 
eld besvarades dels af ångarne själfva och de eskorterande 
torpedfartygen, dels äfven från några af japanernas kryssare, 
hvilka på afstånd följde spärrningsafdelningen. Så fort de 
japanska torpedfartygen funno sig vara upptäckta, höllo ·de 
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undan , och handelsångarue styrde med högsta fart in mot re
dan utsedda platser i in loppet. Den främsta ångaren, Chiyo 
Maru , lyckades inkomma till och sänka sig på afseeld plats, 
100 meter från udden vid Gyllene berget, vid ostsidal1 af in
loppet. Den andra, Fukiu Maru, hvilken fördes af kommen
dörkapten Hirose, gick babord om den första, men sänktes 
innan den framkommit till lämpligt ställe genom en från Silni 
affyrad torped. Yabiko l\1aru passerade förbi de båda först
nämnda och sprängde sig själf babord om Fukiu Maru. Den 
fjärde, Y oneyama ?vlaru , rammade först Silni samt ankrade 
därpå midt i loppet för att sänka sig, men tack vare en annan 
rysk jagare, hvilken i samma ögonblick sprängde en torped 
mot densamma, fördes den in mot västra stranden och sjönk 
därstädes parallelt med och tätt upp under lanrl . På så sätt 
uppkom en lucka mellan Yon8yama Maru och Yabiko l\1arn, 
och inloppet var fortfarande öppet. 

Omedelbart efter det att Silni blifvit rammad, anfölls den 
af de japanska torpedbåtarne Aotaka och 'rsnbame, hvilka å 
den ryska jagaren lyckades genomskjuta ett ångrör och i öfrigt 
tillfoga elensamma så stora skador, att den redlös dref på land. 
Så fort ångarne blifvit säukta, gingo deras besättningar i bä
tarne, hvilka samtliga lyckades nå de eskorterande torpedfar
tvo·en Kommendörkapten Hirose hade redan vid första spärr· "b . 

ningsförsöket visat sin tapperbet och sitt dödsförakt genom att 
redan nedkommen i den roddbåt, som skull e föra honom från 
ha11S sjunkande ångare, åter gå ombord och i det värsta pro
jektilregn bämta sin sabel. Han gaf vid detta anfall ännu ett 
bevis därpå - ett sista. Icke mindre än trenne gånger gjor
de han, tyvärr förgiifves, å den sjunkande ångaren försök att 
nedtränga under däck för att hämta den underofficer, som 
skulle antända spränglauddningarne, men antagligen dödats vid 
explosionen af Silnis torped. När han slutligen lämnade far
tyget och nedkommit i väntande roddbåten, träffades han i 
hnfvuclet af en granat, och Japan miste en af sina skickligaste, 
djärfvaste ocb mest hjältemodiga officerare. Japanernas för
luster vid andra sprängningsförsöket voro 4 döda och 9 sårade. 
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På ryska jagaren Silni furmos 7 döda och 13 sårade, bland 
de senare äfven chefen, löjtnant KriJ1itski. Först klockan 4 
f. m. hade de sista japanska torpedfartygen försvunnit, och 
ryssarne kunde inställa sin eld. Silni togs flott redan följande 
dag och infördes i hamnen för reparation. Ledningarne till 
sprängladdningarne å ångarne kapades, och bestyckningen togs 
ut för att sedermera användas af ryssame i deras fort. En 
driftorped, hvilken på morgonen fanns flytande i hamnen , 
oskadliggjordes. 

Vid half sextiden på morgonen siktades åter syd om 
Port Artbur fientliga jagare, mot hvilka eld öppnades . Kl. 6 

· kom Togos hufvudstyrka i sikte, hvarvicl hela ryska Hottan 
med Bajan, Novik och Askold i teten gingo ut på redden, 
formerade sig i slagordning och öppnade eld mot densamma. 
Som afståndet var etort och japanerna drogo sig undan, upp
hörde snart elden. Klockan 10 f. m. hade japanerna försvun
nit i harizonten och Makarofi gick åter in i hamnen. 

Tiden den 28 mars- 11 april lågo japanerna till sjöss 
långt borta från Port Arthur. Häruneler höll Makaroff 
sin flotta i liflig verksamhet med rekognoseringar, evolutioner 
och andra öfningar. Den 11 april på morgonen utlöpte hela 
den samh1de ryska flottan till sjöss för utförande af taktiska 
öfningar oclt var samma dag på aftonen åter i hamn. 

Efter 1-l dagars uppehåll i operationerna var rrogo åter 
redo att söka oskadliggöra ryska Hottan. Inseende svårighe
terna i att på ett effektivt sätt kunna spärra inloppet till Port 
Arthur, och på så sätt innestänga sin fiende, hade den japan
ske högste befälhafvaren nu beslutat följa ett nytt tillväga
gångssätt. Hans plan var följande . Minor skulle utläggas på 
de platser, som ryssarne kunde tänkas passera. Genom an
grepp af smärre fartyg skulle ryska hufvudstyrkan lockas så 
långt till sjöss i sydostli g riktning som möjligt, bvarpå Togo 
med japanska hufvuclfiottan från en lämpligt belägen punkt 
skulle söka afskära Makaroff från hamnen och tvinga honom 
upptaga strid . Lyckades detta ieke, måste ju i hvarj e fall de 
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ryska fartygen tvänne gånger, på ut- och ingående, utsättas 
för de japanska minorna. 

Den japanska flottans större fartyg var nu fördelad på 
trenne afclelningar bestående af respektive 6 slagskepp, 8 pan
sarkryssare och 6 pansarcläckskryssare. J agarne, 18 till anta
let, hade följand e fördelning: 

l: a elivisionen :. 

Asashiro, 
Kasumi, 
Akatsnki. 

4:e divisionen: 

l\ti urakumo, 
Shiranubi, 
Yugiri, 
I<agero . 

Jd:a elivisionen: 

Ikazuki , 
Inazuma, 
O bo ro , 
Akebono. 

3:e elivisionen: 

Sazanami, 
Shinonome, 
Usugumo. 

5:e divisionen: 

Harusamo, 
Haytori, 
.Asagiri, 
J\lurase.me . 

Tvänne torpedbåtselivisioner om hvardera fyra stora bå
tar jämte minutläggningsfartyget Koryu .Maru tillhörde äfven 
Togos fiotta. 

Den 12 april på aftonen närmade sig åter en del japan
ska fartyg Port Arthur. Det var 4:de och ö:te jagare- och 
14:cle torpedbåtsdivisionerna samt minutläggningsfartyget Koryu 
Maru. Natten blef ytterligt kall och stark regntjocka rådde. 
Tack vare denna lyckades Hotti!jen komma tätt upp uneler 
fästningen , och Koryu Maru lade utan afbrott ut si n a minor 
å anbefalld plats, Iniarvid sådana särskilclt placerades utanför 
inseglingsrännan i ryssames eget minfält. Genom no~grant 
studium af den väg, de ryska fartygen gingo, hade japanerna 
listat ut, hur inseglingsrännan förlagts . Klockan 11 e. m. bör
jade Koryu Maru sitt arbete och klockan l f. m . den 13 mars 
var det afslntaclt . . Minutläggningsfartyget var flera gånger be
lyst af strålkastare och utsattes äfven för eld från forten men ) 

träffades ej; torpedfartyg en, h vilka sökte draga fi endens upp
märksambet från det förra fartyget mot sig själfva, beskötos 
lifligt, likaledes utan resultat. . Märkvärdigt nog tyckes man 
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icke å rysk sida vare sig i land, å den Yakthafvande kryssa
ren Bajan eller å de under land patrullerande 8 jagarue hafva 
fått klart för sig, hvad Koryu Maru förehade. I annat fall 
skulle med säkerbet svepning företagits den l 3 på morgonen, 
innan ryska flottan utlöpte. 

T'ill understöd fnr mineringsflottiljen hade på långt håll 
följt en kryssareafdelning, bestående nf pansarkryssame Asama 
och 'l'okiva och pansarchickskryssarne Chitose, Takasago, Y os hi
no och Kasagi jämte en del torpedfartyg. Detta understöd 
siktades i dagningen från Port Arthur. Vid samma tid drogo 
sig de patrullerande ryska jagarue in i hamnen utom tvänne, 
som råkade ut för 2:dra japanska jagardivisionen, hvilken gått 
in mot inloppet. Den ene af dem var Straschni. Annu me
dan det var mörkt, stötte Straschni ihop med några jagare, 
hvilka den tog för sina egna kamrater. Igenkänningssignal 
afgafs från den ryska jagaren och den slöt sig till de öfriga, 
utan att hvarken jagardivisionen eller Straschni misstänkt, 
att icke allt var som det skulle vara. Först 11är det dagades , 
upptäckte man å ömse sidor misstaget. Straschni sökte unel
fly sina fiender och uppnå inloppet, men efter 10 minutors 
häftig eldstrid, uneler hvilken den ryska jagaren tappert för
svarade sig mot sina fyra fiender, inträffade om bord å den 
förstnämnda en våldsam explosion, och strax efter rlenna gick 
Straschni till botten. En annan försenad rysk jagare närmade 
sig under Straschnis strid hamnen och besköts häftigt af de 
japanska jagarne. Afven denne hade kanske fått röna sin 
kamrats öde, om ej vakthafvande kryssaren Bajan, hvilken sett 
Straschnis nödställda läge, ilat denne till hjälp och clrifvit un
dan den japanska divisionen. 

Då Bajan kom fram till stridsplatsen, hade Straschui 
sjunkit, och de japanska jagarue dragit sig undan mot sina 
kryssare, hvilka närmat sig inom skotthåll. Oaktaclt en häf
tig eld från dessa senare satte Bajan ut båt och räddade de 
fem öfverlefvande af Straschnis besättning, hvarefter den begaf 
sig tillbaka mot Port Arthur. 

Vid denna tid kl. 8 f. m. var emellertid hela ryska flot-
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tan under utgåEnde från bamnen. slagskeppen Petropavlovsk 
med amira l Makaroff själf ombord och PoltaYa, kryssame No
vik, Askold och Diana jämte fem jagare voro utkomna på 
yttre redden, och slagskeppet Pobjeda befann sig i inloppet. 
Bajan ftek order att sätta sig i teten, och med de disponibla 
två slagskeppen och fyra kryssame formerade i kolonn gick 
Makaroff ut mot platsen, där Straschni sjunkit för att undan
d rifva de japanska kryssame och torpedfartygen. De fem ja
game höll sig styrbord om de större fartygen. Japanerna upp· 
togo eldstrid på lång dista.ns med den öfverlägsna ryska styr
kan - Pobjeda hade nu äfven kommit Makaroff till förstärk
ning - och fingo densam ma så småningom att följa efter sig 
i sydostlig riktning. U n der tiden varskoddes medelst trådlös 
telegraf 'rogo, bvilken låg i regntjocka ej långt därifrån, om 
r yssames läge. P lötsligt lättade disan, och ~Iakaroff siktade i 
.ost kl. st. 4Qm. f. m. de sex japanska slagskeppen jämte tre 
kryssare. Den ryske amiralen vände genast och styrde med 
,sina fartyg li1ed full fart mot hamnen. Därvid vill det synas 
:SOm om fartygen bållit sig på två kolonner, med slagskeppen 
i styrbords- och kryssame i babords-kolonnen, hvarjämte jagarue 
h öll sig babord om de stora fartygen. För att förena sig med 
Makaroff hade nu utkommit slagskeppen Persvjet med konter
amiral Uktomski om bord och Sevastopol -samt torpedkryssarn e 
Vsadnik och Gaidamak. Då den flyeude afdelningen kom när
mare inloppet, signalerades till jagarne att ingå i hamnen, 
under det att slagskeppen och kryssame erhöllo order att bilda 
.enkel kolonn. Fartygens läge vid detta tillfälle visas af bifo
gade plansch. Under intagande af denna formering stötte Pe
t ropavlovsk, som befann sig i teten, på en af de af japanerna 
tUtlagda minorna. KL var då 9t. 45m. f. m., och fartyget låg 
11// ost om Tigerhalfön. Efter den första minexplosionen hör
des en vida hårdare explosion, och man såg ett gulgrönt mäk
tigt rökmoln höja sig öfver fartyget. Fockmasten, främsta 
-skorstenen, bryggan och främre tornet fö1 de grofva kanonerna 
lyftes högt upp i luften; slagskeppet krängde styrbord öfver, 
förskeppet sänktes under vattnet, akterstäfven höjde sig och 
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med båda propellrarna arbetande i luften gick Petropavlovsk 
omgifven af lågor efter mindre än två minutor till botten. 
Minsprängningen hade antagligen förorsakat en explosion af 
ammunitionsdurkar och pannor. Möjligen kan äfv·en den an
dra explosionen hafva förorsakats af en annan mina. 

Gaidamak, hvilken låg omkring 400 meter fråu Petro
pavlovsk, räddade en del af besättningen dels direkt, dels med 
sina båtar. I räddningsarbetet deltogo äfven några jagare samt 
Askolds och Poltavas båtar. I allt lyckades man rädda 7 office
rare och 73 man af Petropavlov::;ks till närmare 700 man uppgå
ende besättning. Bland de räddade befann sig äfven storfurst 
Kirill Vladimirovitj och chefen, kapitan Jakovleff. Viceamiral 
Makaroff, hans stabschef konteramiral Mollas och hela staben 
samt omkring 600 man af besättningen funno sin död i vå
gorna. Äfven Hysslands berömde bataljmålare Vereschagin, 
hvilken befann sig ombord som Makaroffs gäst, drunknade. 
Samtliga räddade hade erhållit brännsår och voro i öfrigt mer 
eller mindre svårt skadade. Poltava, hvilken låg 400 meter 
akter om flaggskeppet, stoppade maskinerna och kvarblef eu 
stund på olycksplatsen. Sedan den första förvirringen lagt sig, 
hissade konteramiral furst Uktomski från Peresvjet signal att 
formera enkel kolonn på detta fartyg. Uneler utförandet af 
denna evolution stötte Pobjecla på en mina med det resultat, 
att den fick tre rum vattenfyllda. Slagskeppet krängde hårdt 
styrbord öfver men flöt och lyckades taga sig in i hamnen. 
Med Peresvjet i teten inkormno äfven de andra ryska farty
gen . Under infärden sköto de, af fruktan för minor, merl sina 
lätta snabbskjutande kanoner framför sig i vattnet. 

Då 'rogo erhöll det trådlösa telegrammet om Makaroffs 
utbrytning, tillkallade han genast pansarkryssame Nishin och 
Kassuga, hvilka lågo i närheten, och med dessa två kryssare 
och de sex slagskeppen formerade i kolonn sattes västlig kurs, 
för att hindra elen ryske amiralen att återvända till hamnen. 
Farten var 18 knop. Allt tycktes gå, som japanerna önskade. 
Men då lättade plötsligt dimman, Makaroff vände och 'rogo 
kom aldrig inom skotthåll för den flyende fientliga styrkan. 

.. 
' 
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Strax innan Petropavlovsk stötte på den mina, som bringade· 
henne att sjunka, hade japanema ändrat sin form ering till 
styrborels flankordning, och höllo med nordvästlig kurs efter 
sin fiende. Efter Petropavlovsks undergång höll sig japanska 
flottan inom synhåll för Port Arthur till H 3 e. m., då de 
sista fartygen gingo ur sikte. 

Togos plan hade ej fullt lyckats, men ett slagskepp och 
en jagare hade gått till botten, och ett slagskepp var för längre 
tid odugligt till strid. Det var en svår förlust för elen ryska 
sjömakten i Ostasien, men än svårare var förlusten af Hyss
lands bäste amiral. Han kunde ej ersättas. Port Arthur-flot
tan hade mistat sin energiske ledare, och den höll sig ängs ligt. 
under land i skydel af fästningaruas kanoner. 

(Forts.) 
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Arsberättelse i artilleri för år 1904. 
Afgifven den 7 december 1904 af ledamoten A. B. Juel. 

Det snart tilländalupna året har varit rikt på sjökrigs
händelser. Sjöslag hafva förekommit mellan flottor, samman
satta af moderna fartygstyper, och ehuru fullständig känne
(]om om dem ännu saknas, hafva likväl de timade samman
drabbningarne, allt efter som deras detaljer konnnit till vår 
kännedom, gifvit värdefulla vinkar och anledningar till kritisk 
.eftertanke huru vår sjökrigsmateriel skulle fylla sitt ändamål 
under samma förhållanden som de stridande varit utsatta för. 

Innan Yi taga i skärskådande detaljerna af årets arbete 
på utvecklingen af fartygens bestyckning och beväpniug, så 
torde det därför vara af intresse att söka framleta de allmänna 
kraf på bestyckningen, som synas framgå af de sprid ela drag 
af sjökrigshändelserna, som hittills blifvit bekanta. 

H vad som härvid först faller i ögonen är den framstå
tmde roll, som torpeden spelat redan från krigets början och 
detta vapens mest fanatiska förkämpar hafva däraf velat draga 
den slutsatsen, att de stora slagskeppens tid såsom hafvets her
rar uu är förbi och att de kunna bekämpas med jagare och 
torpedbåtar understödda af lämpliga dep6tfartyg. Såsom ett 
prof på detta åskådningssätt torde få anföras följande rader 
ur en artikel i La marine franyaise, hvilken är ett organ för 
denna riktning: »Om man finge tro den ryktbare Mah~m, så 
skullE. underpanten på herraväldet till sjöss utgöras af pansar
skepp, så mycket värdefullare och nyttigare som stridsenheter 

'. 
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ju större deplacement de b af va. N u har emell ertid deuna hy
potes, godtroget antagen och försvarad i de anglosaxiska län
derna och äfven hos oss (i Frankrike), icke funnit den minsta 
bekräftelse i det pågående kriget mellan Ryssland och Japan . 
Man kan säga att icke blott på den anfallandes sida -- !Jvil
ket i detta fall är särdeles beaktnnsvärdt -- utan äfven på 
den försvarandes, har slagskeppet varit utan betydelse. Yare 
sig att det har slösat bort sin ammunition i bombardemaug 
emot land eller användt sina projektiler mot sina fl ytande mot
ståndare, hafva dess svåra kanoner icke haft någon afsevärd 
verkan. All verklig nytta har gjorts af do i fiendens väg för
ankrade minorna eller genom de af snabba småfartyg utskjut
na torpederna, och <len verkan, de åstadkommit, har varit af 
varaktig art och i regel afgörande>> . 

Ser man närmare på saken, finner man dock att icke 
ett enda större fartyg under detta krig blifvit sänkt genom 
torpedskott, utan att de träffade krigsskeppen trots erhållna 
skador kunnat hållas fiytande och bärgas i hamn, medan där
emot den stora pansarkryssaren Rurik under slaget i Korea
sundet sänktes uteslutande genom artillerield. Framgången af 
torpedanfallet vid krigsutbrottet den 8 februari är ett abnormt 
fall, som ej kan läggas till grund för allmängiltiga slutsatser, 
enär krigstillstånd, enligt ryssames uppfattning ännu ej hade 
in trädt. De tre';') vid detta tillrälle erhållna träffarue torde ej 
kunna betecknas såsom något särdeles framgångsrikt resultat 
af l O torpedjagares anfall på 12 i tät ordning föra n k ra de full
komligt oförberedda fartyg af de största typer. Ej häller sy
nas uågra afgörande resultat hafva erhålli ts genom japaneruas 
åtta energiska torpedanfall under natten den 23--24 juni på 
den å Port Artburs redd föraukrade ryska flottan, efter som 
samma. fartyg, som då uppgåfvos hafva bli fvit sprängda, del
toga i det stora utfallet den 10 augusti. Vidare må anmär
kas att de timade krigshändelserna icke gifvit något stöd åt 
behofvet af att förse större fartyg med torpedbestyckning enär 

") 23 torpeder lär hafva afskjutits . 
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ingen uppgift föreligger, att något dylikt fartyg varit i tillfälle 
att använda sina torpeder annat än vid förstöring af uppbrin
gade handelsfartyg. Att torpeden kommit till större använd
ning och måhända uträttat mera i detta krig än i något före
gående bestyrker, att elen är ett godt och kraftigt vapen i en 
djärf och väl utbildad personals händer, men är icke ett bevis 
på att torped va p n et och artilleriet numera intaga en annan 
ställning till hvaranclra eller till beväpningen än de gjort hit
tills. 

'l'orpedens framgångar hafva dock medfört eu i alla ar
seenden vidgad uppfattning om dess betydelse och bestyrkt 
eller rättat teorierna för dess användning; bland annat hafva 
de visat att stora utsikter finnas att under mörker med jäm
förelsevis ringa förlust kunna genomföra de oförvägnaste 
anfall. 

I själfva verket skall man finna att kanonen och torpe
den icke strida om herraväldet såsom bestyckniug, utan att de 
tvärtom, fortfarande såsom hittills, komplettera hvarandra -
dagsljuset tillhör kanonen , mörkret torpeden . 

De strider, som förekommit mellan större fartyg , hafva 
varit rena artilleristrider och förts på större afstånd än någon
sin tillförne. Det är tydligt att de eldafstånd, på hvilka ar
tilleristriden afgöres, skola växa i samma mån som artilleriet 
utvecklas. Detta ligger i sakens natur, men i själfva verket 
ingår det icke i den allmänna uppfattningen, förr än utkäm
pade sjö:::trider hafva visat att arti lleristriden verkligen blifvit 
genomförd på större afstånd, än man dittills varit van att räkna 
med. Men på de långa elistanserna är det de svåra kanoner
na, som afgöra striden, ty huru väl än de medelsvåra t. ex. 
16 cm. kanonerna skjuta på två till tre tusen meter , så blir 
denna välskjutning till föga gagn emot en fiende, som aldrig 
kommer närmare än 4000 meter och som i allmänhet håller 
sig på GOOO till 8000 meter. Det me~elsvåra artilleriets be
strukna stycke är på dessa stora afstånd så litet, att äfven 
det obetydligaste fel i uppsättning eller riktning medför en 
bom. Do svåra kanonerna bibehålla däremot bättre den flacka 
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formen på kulbanan äfven vid ganska stora afstånd, så att 
för en 30 cm. kanon utsikten att träffa praktiskt taget är den
samma på 5000 som för en medelsvår på 3000 meter. För 
slagskeppen är fortfarande 30 cm. kanonen inom stormak
ternas mariner i allmänhet antagen som hufvudbestyckning, 
undantag bärifrån göra endast Tyskland och Österrike med 
27 cm. kanoner. Såsom sekundär bestyckning var ännu för 
några få år sedan 15 cm. ss . kanonen nästan öfver allt använd. 
t:;edan man dock numera allmänt kommit till den uppfattnin
gen att 16 cm. kanonen på grund af otillräcklig effekt icke 
längre under strid emellan slagskepp kan utöfva någon afgö
rande verkan på de stora afstånd, som under ett modernt sjö
slag komma att användas, har denna kaliber af så godt som 
all a nationer utrangerats från de nya slagskeppens bestyck
ning och behålles endast på en del kryssare.· 

Innan man helt frångått 15 cm. kanonen, hvars snabb
skjutande egenskap man med rätta tillmäter ett stort värde, 
hafva en del stater såsom England, Förenta statema och J a
pan sökt ersätta dess underlägsenhet i träffverkan och effekt 
genom att förse slagskeppen med en sekundär svår bestyck
ning af 20 till 26 cm. kaliber, hvarigenom 16 cm. kanonen 
här blef tertiär bestyckning. Då man nu omsider frångår 
sistnämnda kanon , har man i Förenta staterna ersatt den med 
en medelsvår kanon af 17 ,7 cm. kaliber med bibehållande på 
samma fartyg af 20,3 och 30,5 cm. kalibrarne. I England där
emot har man följt Italiens exempel och ökar endast antalet 
sekundär bestyckning af svåra kanoner, så att slagskeppen af 
lord Nelsons klass komma att erhålla 4 st. 30,5 cm. och 10 
st. 23,4 cm. samt talrika lätta ss. kanoner. Japan fasthåller 
emellertid fortfarande vid 15 cm. kanonen såsom medelsvår 
kaliber äfven på sina största skepp. Orsaken bärtill torde ligga 
däri att man icke anser 76 mm. kanonen, hvilken är den 
största af slagskeppens lätta snabbskjutande pjäser, vara till
räckligt kraftig att afslå anfall a[ stora torpedbåtar och jagare, 
utan att för detta ändamål antingen erfordras den kraftigaste 
snabbskjutande kanon, som kan erhållas, eller att försvaret 
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emot dylika anfall baseras på egna fartyg af samma typer, 
hvilka skola utgöra bevakning och upptaga strid med de an
fallande. 

Det har på senare tider allt oftare sagts att vår 57 mm. 
kanon är för svag och att den bör ersättas med en gröfre 
snabbskjutande kanon t. ex. af 7 5 mm. kaliber, och man har 
härvid framhållit att både vår nya pansarbåtstyp och kryssa
retyp mycket väl skulle kunnat erhålla 76 mm. kanoner i 
stället för en del af sina 67 mm. pjäser. Härtill har svarats 
att då icke alla 57 mm. kanonerna kunna utbytas mot 76 mn1., 
är det en större fördel att hafva endast en sort lätta snabb
skjutande pJäser på samma fartyg och i stället flere af dem. 
Lägges bärtill att äfven 76 mm. kanonen numera anses för 
svag att med en träff kunna stoppa en större torpedbåt eller 
jagare, så synes det ännu mera ovisst, huruvida ett mindre 
antal 76 mm. kanoner är att föredraga framför ett större an
tal 57 mm. Med afseende på jagarne kan denna kaliberfråga 
ställa sig annorlunda. Under det pågående kriget i fjärran 
östern har det flerfaleliga gånger inträffat att häftiga artilleri
strider utkämpats mellan de båda parternas jagare eller tor
pedbåtar och vid dessa tillfällen h&r allt emellanåt förekom
mit att dylika fartyg blifvit eröfrade eller skjutna i sank af 
sma gelikar bland fienden. Strider af detta slag synas här
leda sig från den nyssnämnda nödvändigheten att söka upp
taga strid med anfalland e torpedbåtar, redan innan de kom
mit inom skotthåll för de större fartygen. 'l'orpedbåtarnes 
kanoner , som ofta ansetts onödiga och förefal1it mången far
tygschef att stå i vägen, hvar de än placerats, hafva härige
nom blifvit en faktor att räkna med, både da det är fråga 
om att slå sig igenom bevakningen för att sedan gå till an
fall och då det gäller att afvärja ett dylikt. U n der dessa för
hållanden blir det af vikt att tillse, att hvarje torpedbåts- och 
och jagaretyp erhåller så kraftig och fördelaktigt uppställd be
styckning som omständigheterna i öfrigt medgifva och här
igenom kan det blifva erforderligt att införa någon ny kaliber 
utom våra nuvarande lätta snabbskjutande kanoner. 

< 
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Nya kanoner. 

·Under innevarande år har fastställts en ny 15 cm. kanon, 
afsedd till bestyckning för pansarkryssaren Fylgia och pansar
båten Oscar II. Denna kanon kommer att benämnas M/03 och 
blir den fjärde modellen af 15 cm . kanoner för flottan· de 
fö regående äro som bekant M/83, M/89 och M/98. Denna ~erie 
af modeller gifver en åskådlig bild af artilleriets snabba ut
veckling under de senaste 20 åren, ty hvardera modellen är 
en representant för en modern kanon af medelkaliber på sin 
tid. Projektilvikten är gemensam för alla modellerna, under 
det att kanonlängclen, vikten och utgångshastigheten ökats en
ligt nedanstående: 

M/83 ~1/89 M/98 M/03 
Längd i kaliber 28 34 44,4 50 
Vikt i tons • - • • • • • • • • o 4,2 5,3 5,a 7,3 
Utgångshastighet 506 630 750 850 

För att med den nya kanonen ernå den nyssnämnda ut
gångshastigheten af 850 meter var det eJ tillräckligt att för
länga kanonen, utan , såvida ej förlängningen skulle blifva 
större än som ur andra synpunkter kunde medgifvas, måste 
äfven gastrycket i kanonen vid skottlossningen i afsevärd grad 
ökas. . För att öfvertyga sig om att ökningen i längd och gas
tryck Icke kunde medföra någon anledning till svaghet i kon
struktionen, tillverkades nu - - liksom vid föregående öfver
gångar till kraftigare modeller af ifrågavarande kaliber -- först 
en profkanon, som underkastades en profskjutning af mer än 
l 00 skott med stridsladdning. N å g on hast i ohetsserie itwick eJ· 
. b ' b 

l profvet, men under detsamma sköts vid ett tillfälle 19 skott 
på l~ minuter och vid ett annat 41 skott på 29 minuter, 
hvarvtd kanonens temperatur under och omedelbart efter se
rien på flere ställen uppmättes medels termoelement och mil
livoltmeter. Högsta temperaturen visade sig cirka 1 meter 
från mynningen, där den uppgick till 154°, medan den sam
tidigt i hutkammaren var 50 till 60°. Utgångshastigheten 



-80-

hölls under hela skjutningen mellan 850 och 870 meter, me
Jan krutgasens tryck var omkring 2400 atmosferer. Resulta
tet var att kanonen på ett tillfredsställande sätt uthöll profvet 
.och modellen fastställdes. 

Genom antagandet af denna nya pjäs och införandet af 
baHpansargranat med kapp har ett tillskott i offensiv kraft 
tillförts våra nya pansarfartyg på ett fördelaktigare sätt än 
_genom att öka det medelsvåra artilleriets kaliber. Enär dessa 
kauoner, så väl på pansarbåten Oscar II som på pansarkrys
.saren Fylgia, komma att uppställas parvis i torn , har för dem 
konstruerats ett kanontorn med dubbellavettage, som hufvud
sakligast i följande afseenelen ski ljer sig från våra hittills an
vända 15 cm. torn. Kanonerna ligga så nära intill hvarandra 
som möjligt, men hafva bYar sin rekylmantel och h öjdriktas 
oberoende af hvarandra; sidoriktningen af den vänstra kano
nen verkställes uteslutande genom vridning af tornet, medan 
den högra kanonen har en af tornet oberoende sidoriktning 
inom en vinkel af 3° på h vardera sidan om medelläget i port
·Öppningen. Då man måste förutsätta att de båda kanonerna 
i samma torn alltid hafva samma mål och riktpunkt, har man 
ansett att den vänstra kanonkommendören hela tiden uurler 
.eklg ifning kommer att h ålla tornet så nära inriktadt på målet, 
att den af tornet oberoende, ehuru inskränkta sidoriktning, som 
den högra kanonen kan erhålla, bör vara fullt tillräcklig för 
att göra dess eldgifniug i det närmaste oberoenr1e af den an
dra kanonens. Genom denna anordning har man sökt frigöra 
sig från den allv>~rligaste a f anmärkningarne mot tvåkanon
torn, nämligen att endast en kanon i sänder kan sidoriktas, 
hvarigenom eldhastigheten endast blir obetydligt större än vid 
.ett enkanon-torn. För att tillgodose det större ammuuit.ious
behofvet i tvåkanon-tornen hafva de försetts merl två i den 
centralt under tornet nedgående t rumman anbringade ammu
uitionshissar, anordnade som paternosterverk, hvilka afte,·erera 
ammunition på torndurken vid yttersidan af kanonerna i när
heten af deras bakre ända. 

Samma kanonmodell, ehuru med sådana olika utvändiga 
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anordningar, som betingas af dess uppställning i pansartorn å 
kustbefästningar, har äfven blifvit fastställd för kustartilleriet 
under benämningen 15 cm. ss. kanon M/03 B. 

De viktigaste konstruktionsuppgifterna för den nya 15 
.cm. kanon en lämnas här nedan, hvarvid till jämförelse mot
svarande uppgifter för 15 cm. ss. kanon M/98 äfven angih-as: 

Kaliber, mm ....... ....... . 
Kanonens längd , mm. 
He:fflornas antal , st. 

.:'II/08 i\1/03 
152,4 152,4 

6768 7620 
-!-! 

stignin g, kaliber .. . .. 70-30 85-30 
Loppets volym , dm 3 .. ... .... .. .... .. ... 122,G Hl ,3 

Laddningsrumm ets volym , dm3 16 2-! 
Krutladdningens vikt, kg. . .. ... .... .... .. 9,"> l G 
Projektilens vikt, kg . . . .. .. .. .. .... ... 45,..1. -!5,-t 
Ka11onens vikt, .. . . . .. ... . . . .. . . . . 5950 7285 
Utgångshastighet, meter . . .. ... ... . .. .. . . 750 850 

För kustartilleri et har under innevarande år a f Bofors 
tillverkats en ny modell af 12 cm . ss. kanon benämnd M/03 . 
Denna pjäs utgör en utveckling a f fiottaus 12 cm. ss. kanon 
M/94. Kaliber och projektillängd äro desamma, men längden 
är ökad från -!5 till 50 kaliber, vikten från 2,8 till 3,7 tons 
och utgångshastigheten från 7 -!0 till 8ö0 meter. För att er
hålla denna afsevärda ökning i ef-fekt har kanonen konstrue
rats betydligt starkare än J\1/ 9-!, den är mantlad till öfver 2/ 3 

af sin längd , hvarigenom man kan meclgifva ett högre tjänste
tryck äfven i främre de.leu af loppet; Inrarjämte laddningsrum
met och krutladdningens vikt hafva ökats med ö[ver 50 proc. 
Enär man funnit att olägen heterna med patronhylsa i mån 
so m laddningsrummet ökas, ej uppYäga förd elarne , så har lm
nonen erhållit bakladr1ningsmelmnism af samma typ som 15 
cm. ss. kanon M/ 08 med de Bange's tätinrättning. Kanonen 
ligger i en rekylm antel med anordni ng för automatisk öpp· 
ning af bakladdningsmekanismen. 

24 cm. kanon M/04 är äfven en under året tillkommen 
ny kanon för kustartilleriet. Kanonen, konstruerad och till-

1'idslc?-ift i Sjövi.isendet. 6 
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verkad vid Bofors, är mantlad fram till mynningen och har 
därutanpå en yttermantel, som sträcker sig från bakplanet till 
nära 2

/ 3 af kanonens längd . Kanonen, som håller 12 meter 
mellan ändplanerna (60 kaliber), är för öfrigt den längsta, som 
blifvit till verkad inom landet och öfver hufvud taget den läng
sta af alla svenska kanoner. Projektil vikton är bestämd till 
215 kg. och utgångshastigheten beräknas till 776 meter. Bak
laddni ngsmekani smen är af samma typ som å 21 cm. kanou 
M/98, och t ill kanonen hör ett själfsäukande vall-lavetage Mt96, 
äfvenledes konstrueradt vill Bofors. 

Under innevarande år har med engelska flottan införlif
vats tviinne 12000 tons slagskepp, Trium ph och s,viftsure, 
hvilka af chilenska regeringen blifvi t beställda vid engelska 
skeppsvarf, men som, då de voro nära färdiga, såldes till en
gelska amiralitetet. Deras bestyckning utgöres af 4 st. 25 
cm., 14 st. 19 cm. och 20 st. lätta kanoner. Dessa fartyg har 
blifvit mycket förd elakti gt bedömda af den engelska facklitte
raturen, hvarvid framitållits att deras 25 cm. kanoner äro i 
effekt närmast jämförliga med Royal Sovereignklassens 34 cm. 
kanoner och att deras 19 cm. kanoner praktiskt taget är lika. 
kraftiga som andra klass slagskeppens 26 cm. kanoner. I vid
stående tablå lämnas de viktigaste data för ofvannämnda båda. 
slagskepps 25 och 19 cm. kanoner, bvarvid till jämförelse upp
tagits motsvarande värden för vår 25 cm. kanon M/94 på Oden, 
Thor och Niord. 

Kanonvikt .. .. ... ......... .. ..... . ..... .. .. tons 
Längd .. .. ... . ......... . ....... .... .......... kali b. 
Projektilvikt .. . .. . . . . ... . . . . . . . . . . . . .. . ... kg. 
Utgångshastighet ..................... ... meter 
Effekt vid mynningen ................. . 
Genomträngningsförmåga i smidt 

järn vid mynningen . . . . . . . . . . . . ... . . . cm. 
D:o d:o d:o på 1000 yards ........ . .. . 

l 
D:o d:o d:o p~ 2000 > •••••••••••• 
D:o d:o d:o pa 3000 > ••••••.••••• 

1 D:o i krupp·pansar på 3000 yards ... 

l 
Triumph och Swift· Svenska 

sure. flottans 

1

1" l 2- 25 cm. k. 
J cm. , o cm . M/94_ 

16,5 
51 ,5 
91 

823 
3370 

73,5 
63,5 
54,5 
45 
17,5 

51,5 
48,5 

227 
823 

8420 

99 
86,5 
76 
68.5 
29 

29 
42 

204 
720 

5386 

74,5 
66,5 
59,5 
53,5 
21,3 
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Då man besi nnar att vår 25 cm. modell är 10 år gam
mal och att mynningseffekt och genomträngningsförmåga på 
afstånd under 3000 m. för en fartygskanon end ast äro teoretiska 
siffror, så finner man att de nya. engelska kanonernas ballisti
ska öfverlägsenhet ej tyder på någon särdeles hastig utYeck
ling under denna tioårsperiod. Däremot besitta dessa kano
ner, då de skötas af väl öfvad t engelskt sjöfolk, en högst af
sevärd eldhastighet, som lågt beräknad utgör 11/ 5 skott i mi
nuten med 26 cm. kanonerna och -l sko tt i minuten med 19 
cm. kanon srna. 

Brisansgrana ter. 

De tiesta mariner hafva numera en viss procent af de 
i ammuniti onsutredningen ingående projektilerna laddacle med 
brisant spräugämne, dock synes man i allmänhet hafva bibe
hållit en ganska stor proportion svartkrutladdade granater. 
Då det inom sam ma mariner framhålles att brisantgranatens 
verkan är betydligt öfverlägsen svartkrutgranatens, är det ett 
påtagligt bevis på brista n de förtroende till den förs tnämnde 
att man ej helt och hållet öfvergått till densamma. Anled
ningen härtill torde hufvudsakligast vara att de hittills som 
sprängladdning använda häftiga sprängämnena för att bringas 
till detonation erfordra antingen mycket kraftiga rör eller en 
tändladdning af något betydligt känsligare sprängämne än 
hufvudladdningen, hvilket innebär en fara under transporter 
och skjutning. Härtill kommer risken att sprängämnet under 
förvaring undergår sådan förändring att det erhåller ökad 
känslighet, h varigenom krevad kan uppstå i loppet eller t . o. m. 
i durken genom själfantändning. Om en svartkrutladdad granat 
kreverar i loppet, åstadkommes i allmänhet föga eller ingen skada 
på kanonen och med så små brisansladdningar, som an vän-
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das i fältartilleriets projektiler, kan man tillverka kanonerna 
så starka att en krevad i loppet ej i regel spränger kanonen , 
utan blott aör den otjänstbar, men för medelsvåra och svåra 

6 '1 pjäser blifva utsikterna att kunna emotstå påkänningen YH 

en dylik krevad mycket små. Då erfarenhoten visar att det 
icke är möjligt aLt helt och hållet förebygga 1:rovader 1 lop
pet, så är tydligt att hvilket brisant sprängämne man ttn an
vänder i projektilen äfven om det är fullt ut lika säkert som 
-svartkrut, så medför det alltid on viss ökad risk för kanonen 
och servisen. För att ej denna risk skall blifva oproportio
nerliat stor i förhållande till den ernådda fördelen , erfordras b 

o 

med nödvändighet att frekvensen af förtidiga krevader åtmm-
stone ej blir större med det använda sprängämnet än med 
svartkn~t. Ett häftigt sprängämne, som gör anspråk på att 
fylla detta Y i llkor, bar framställts af österrikaren von DahD_1en, 
som under benämningen Arnmonal patenterat detsamma 1 de 
flesta länder. 

Som bekant har man sedan några år tillbaka lyckats löda 
eller svetsa tillsammans förern ål al jtlrn och stål såsom t. ex. 
järnvägsskenor och dylikt medelst en blandning af a.luminium 
i pulverform och en metalloxicl , hvilken blandnmg :·1d autcwd
ninO' utvecklar en så intensiv l1etta att den smälter tillsammans 
de oytor, som skola svetsas, då den anbringas mellan dem. 
Denna egenskap hos aluminium i finfördelad form att vid för
brännina utveckla on oerhörd hetta har YOn Dahmen användt 
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sia utaf i sitt sprängämne, lwilket utgöres af amrnonmmmtrat, 
bl~ndadt med en viss procent finfördelad metallisk aluminium 
samt kol. Aromonalen utgör sålunda liksom svartkrut en me
kanisk blandning och ej såsom andra httftiga sprängämnen en 
löst hopfogad kemisk förening, hvars stabilitet kan Yara un
derkastad förändringar , som unelandraga sig kontroll. j _mmo
nalen uppgirves vara mera skottsäker än syartkrut. Det upp
gifves att pansargranater ladelade härmed icke lueyera Yid an
slaget mot pansar eller under inträngningen i detsamma utan 
först då röret yerkar. Om granaten krossas i anslaget, lär 
aromonalen kastas omkring utan ott explodera. Brisansen kan 
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modereras genom att förändra mängden af aluminium; den kra·f
tigaste blandningen innehåller omkring 20 procent och skall 
vara af häftigare verkan än spränggelatin. Huru vida skottsäker
beten är lika vid bög aluminiumhalt som vid låg, uppgifves likväl 
icke. En olägenhet, som man kan bel'ara hos detta spräugänme, 
är benägenbet att upptaga fukt. Ammoniumnitratet är i detta 
afseende sämre än salpeter, såvida det ej är fullkomligt rent, 
och ammonalens hållbarhet torde därför vara i hög grad be
roende af ingrediensernas renhet och af att den förvaras luft
tätt innesluten. I Östenike har ammanalen efter omfattande 
prof blifvit antagen för artill eriet som sprängladdning i pro
jektiler . 

Aktiebolaget Bofors-Nobelkrut har sedan ett par år före
haft försök med brisanta sprttugladdningar och därvid lära 
äfven med am monalen närbesläktade kompositiouer blifvit pröf
vade. Resultaten hemligbållas dock tillsvidare. 

Projektiler. 

Sedan under förlidet år ett nytt projektilslag, haltpansar
granat med kapp, blifvit fastställdt för 16 cm. och större ka
noner, har under innevarande år med all kraft arbetats på att 
förse fiottan med elylika projektiler. Såvidt man kan döma 
hafva vi i detta hänseende hunnit framför andra nationer, 
ehuru man på sista ticlen äfven på andra håll synes bafva 
börjat arbeta i samma riktning. Den ansedda engelska års
revyn Naval Amma! berättar härom >>att Firth Sterling Steel 
Company i Amerika bar framställt en ny slags granat med 
jämförelsevis stor sprängladdning och försedd med kapp. Prof
vet för denna projektil är att den bel skall genomtränga en 
ythärclad pansarplåt af en kalibers tjocklek. Införaudet af 
demut projektil kommer att betydligt minska pansarets värde 
och i hög grad öka de svåra kanonernas kraft. Det synes 
dock ej antagligt att 16 cm. kanonen skall kunna uppträda 
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som pansarbrytande emot 15 cm. pansar, ty på 3000 meter 
har äfven bos de nyaste 15 cm. modellerna hastigheten gått 
ned till 580, men 20 och 23 cm. kanonerna blifva betydligt 
fruktansvärdare genom denna projektil och 30 cm . kauonen 
blir så godt som oemotståndlig. Vid mycket snedt anslag lä
rer dock den nya granaten icke bibehålla sin öfverlägsenbet, 
så att det skydd, som gifves af pausardäck, botas icke af den
samma. Ingen uppgift föreligger huruvida liknande projekti
ler hafya antagits annorstädes än i Förenta staterna, meu lik
som vid införandet af Harveys och Krupps metoder att för
bättra pansaret, komma otvifvelaktigt alla uationer att skynd
samt antaga den nya granatsorten. >> 

Denna beskrif11ing på den nya projektilsortens ändamål 
och egenskaper stämmer så väl öfver ens med den af OfiS an
tagna vid Bofors tillverkade balfpansargranaten, att man tor
de kunna taga för gifvet, att det är samma slags projektil som 
afses och att båda äro af hvarandr-a oberoende meu likställda 
resultat af samma utveckling. 

Naval Alllmals utsago att den tillökning i kraft, som den 
kappade baHpansargranaten tillför 15 cm. kanonen, ej skulle 
vara tillräcklig för att på 3000 meter göm den pansarbrytan
de emot 16 cm. pansar, torde dock fä stå för dess räkning, 
ty härstädes utlörda fijrsök haha visat, att sprängladdad 15 
cm. baHpansargranat M/03 redan med 536 meters anslagsha
stighet genomslår 175 mm. bästa kruppansar och således med 
endast 500 meter genomtränger 15 cm . pansar af samma slag, 
hvilket för 15 cm. ss. kanon M/98 motsvarar ett afstånd af 
4300 meter. 

Pansar. 

Efter de storartade förbättringar i pansartill verkningen, 
som under 1800-talets sista årtionde infördes af Krupp och 
sedan allestädes vunnit tillämpning, bar någon nämnvärd höj
ning af pansarets godhet icke inträdt. Däremot hafva meto-

-87-

der utarbetats för att tillämpa förbättringen äfven på tunnare 
pansar, ty från början kunde man ej framställa krnpp-behand
lade plåtar af mindre än omkring 15 cm. tjocklek. Sålunda 
har för pansarkryssaren Fylgia hos Krupp tillverkats 10 cm. 
ythärdadt pansar, däremot har samma firma ej velat åtaga sig 
att leverera för nämnda fartyg erforderliga 50 mm . plåtar af 
denna kvalitet, utan i stället tillverka denna tjocklek af mjukt 
nickelstAL Profskjutuing af denna leverans ägde rum vid Mep
pen i början af året emot en 10 cm. och en 5 cm. plåt, ut
tagna af Kungl. marinförvaltningens ombud ur den färdiga 
[everansen. H vardera plåten ·underkastades först i kontraktet 
föreskrifven profskjutning med tre skott, lwarvid kontraktets 
villkor utan svårighet fy !Ides; sedan leveransen på grund här
af förklarats godkänd och profplåtarna därmed hlifvit svenska 
statens egendom , fortsattes skjutningen emot dem efter ett i 
förväg uppgjordt program för att närmare utröna deras mot
Btåndsförmåga. Skjutförsöket mot 100 mm. plåten utfördes 
med 10,5 cm. och 12 cm. pansargranater, dels med och dels 
utan kapp och såväl med vinkelrätt (90 graders) som 60 gra
ders anslag; med samtliga dessa kom binationer söktes dels den 
största hastighet som plåten motstod utan genomträngning, 
och dels den minsta hastighet, hvarmed genomträngning kun
de erhållas. 50 mm. plåten besköts på samma sätt , men en
dast med ett slags projektiler nämligen 57 mm . pansargrana
ter utan kapp . De erhållna resultaten finnas angifna i nedan
stående tablå, hvarest anslagshastigheterna äro uttryckta i pro
eent af den hastighet, som samma projektil (utan kapp) enligt 
de Marres formel skulle erfordrat för att nätt och jämt genom
tränga en ordinär mjuk stålplåt af samma tjocklek som den 
beskjutna plåten . 
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l 100 mm. ythärdad mckelstålplåt. 50 mm. 
nickelstål 

-
10,5 cm. pansar- 12 cm. pansar- 57 mm. 

granat. granat. pansargr. 
- --

1 Utan l Med Utan Med Utan l kapp kapp kapp l kapp kapp l 
laq- ,-aQlOQ~~ ~ J~ -·1 

OQ \aQ l aq aq l aq 
('D ...... ('C (D-· (D CP ('C ........ (D CD ~. CD g ~ l g g~ g ~ o ;:; ::l (";) ..... ::i(") :::: or. o l o :r,- o o i';" o :; ro s a ro 3 3 (D 5 ~ CD ..... 8 CD 3 :::; ;:; 
o to o /o o/o u /o o /o o o l o/o % "/o o/o l 

Vinkelrätt anslag ......... 142 144 131 134 140 143 130 135 116 1181 60 graders anslagsvinkel 151 155 145 150 149 1511 148 151 141 141 
Af tablån framgår till en början elen relativt större mot

ståndskraften hos elen ythärdade 100 mm. plåten än hos den 
ej så behandlade 50 mm. plåten, enär elen förra vid projektil 
utan kapp emotstod 140 procent till 1-!2 procent och den se
nare endast 116 procent; vidare framgår af försöket att 100 
mm. plåten motstod praktiskt taget samma hastighetsprocent 
vare sig den besköts med 10,5 cm. eller 12 cm. projektiler. 
""~ T J' d . k l ' vm e rätt anslag erhölls genomträngning med cirka 10 
procent mindre hastighet, då kapp användes, än med projek
til utan kapp. 

Vid ö0° anslagsvinkel har däremot kappens fördelaktiga 
infiytande betydligt reducerats, så att skillnaden i genomträng
ningsförmåga mellan kappad och okappad projektil där endast 
är 5 procent med 10,5 cm. och ingen med 12 cm. pansar
granaten. 

l årsberättelsen i artilleri för sistlidet år omtalas de prof, 
h vilka Avesta järnverk åtagit sig för de leveranser af pansar
däcksplåt till Fylgia och Oscar II, hvilka utförts under inne
varande år. För skjutprofvet var bland annat föreskrifvet att 
plåten skulle emotstå en anslagshastigbet af 115 procent. Ehuru 
det visade sig att de uppställda fordringarne lågo alldeles på 
gränsen af hvad materialet kunde prestera, hafva leveransemu 
dock kunnat godkännas och då den ofvan omtalade skjutnin
gen mot Krupps 50 mm. plåt visade, att denna motstår 116 
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procent, så framgår häraf att det svenska materialet kommer 
aanska nära det bästa utländska. Men då så är förhållandet, "' ligger den frågan nära till hands: h varför köpa utländskt ma-· 
terial , då skillnaden i kvalitet är så liten ° Anledningen ä1~ 
att inhemska plåtar af denna motståndskraft ej kunna tillver
kas af större tjocklek än <1en här afsedela pansardäcksplåten. 
Det visar sig uämligen att äfven med det bästa material kan 
den erforderliga motståndsförmågan vid beskjutning icke er-

. hållas utan en synnerligt energisk wlsning och i Sverige fin
nes icke något valsverk, som är kraftigt nog att framställa en. 
50 mm. plåt af samma egenskaper som den kruppska, ehuru 
våra järnverk möjligen kunna vara i stånd att gifva en 35· 
m m. tjock plåt en relativ t i det närmaste lika stor motstånds
förmåga som 50 mm. krupplåt. 

Sedan projektiler med kapp numera allestädes äro in
förda , har man börjat frångå det hittills brukliga sättet att 
profva pansarplåt med okappade pansargranater. Dock är det 
ännu endast i Förenta staterna, som man börjat fordra att 
leveransprofskjutningen skall utföras med användning af pan
sargranat med kapp. För de under byggnad varande pansar
kryssarue Pennsylvania och S:t Louis samt för slagskeppet 
Nebraska, hvilkas pausar tillverkas vid Betlehemsverken, hafva 
dylika nya skjutprof tillämpats. De använda anslagshastighe
terna synas dock i allmänhet hafva varit ganska låga, näm
ligen för 100 mm. plåt l O cm. projektil med 107 proc., för 
125 mm. plåt 12 cm. projek.til med 105 proc. och för 190 mm. 
plåt 20 cm. projektil med 128 proc. anslagshastigbet, allt en-
ligt de Marre. 

Kusteskaderns skjutningar under sistlidne sommar erbju
da en del nyheter af intresse. 

I samband med skjutskoleöfningarne företogs en instruk
tionsskjutning, som afsåg att utröna möjligheten att verkställa 
inskjutning och fortsatt eldgifning mot ett mål, som icke syn
tes från det skjutande fartyget, hvilket icke häller med egna 
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hjälpkällor kunde observera nedslagen. Målet utgjordes af ett 
skär med omkring 125 meters medekliameter och skjutningen 
utfördes på 6000 meters afstånd af en torpeclkryssare, förank
rad och förtöjd bakom en ö, som skymde utsikten i skottrikt
ningen. Riktning Yerkställdes mot en hjälpriktprick i land på 
denna ö och nedslagen iakttogos af två obsenatörer, som me
dels gnistsignalering stodo i förbindelse med torpedkryssareu. 
Efter 7 skott Yar inskjutningen verkställd och af inalles 19 
skjutna skott träffade 6 i skäret, ett ganska vackert resultat, . 
då man tager i betraktande att den anYända kanonens läno·cl-

.d o spn ning på det nämnda afståndet är ungefär dubbelt så stor 
som skärets utsträckning i skottriktningen. 

De flesta af eskaderns pansarbåtar v oro förseelda med -i 7 
<>ch 57 mm. tubkanoner, Inrarigenom nu för första gången sam
fälld förberedande stridsskjutning med dylika pjäser kunde 
företagas . Eldgifningsafstånden växlade härunder mellan 4000 
och J 500 meter , h vilket är ett stort steg framåt i jämförelse 
med de afstånd, som kunna användas med do vanliga 20 och 
26 mm. tubkanonerna. 

Striclsskjutning med pjäsernas egen ammunition (utom 
lätta snabbskjutande pjäser) ägde rum divisionsvis mot bogse
rade mål af storleken 5,5 X 14,8 meter på afstånd mellan 5500 
<>ch cirka 3000 meter. Omkring 8 procent träff erhölls, hvilken 
procent likväl skulle bafva blifvit högre, om ej det ena målet 
uneler halfva tiden blifvit beskjutet långskepps, emedan bog
sertrossen hlef afskjuten, och det andra målet blifvit så ram
poneradt, att det efter några minuters beskjutning var redu
ceradt till cirka 1/ 5 af den ursprungliga storleken. 

Engelska flottans prisskjutningar hafva liksom föregående 
år blifvit oiientliggjorda. Resultaten äro synnerligen vackra 
<>ch visa hvilken ofantlig vikt man fäster vid artilleriets sköt
sel; någon verklig jämförelse mellan skjutskickligheten in
om engelska marinen och vår kan man dock ej erhålla, ty 
därtill äro omständigheterna alldeles för olika. I ett hänseen
de kan man likväl uppställa en jämförelse och det är med af
seende på skjuthastigheten. Om man tager medeltalet af tiden 
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per skott för lwarje kanoncert vid 1903 års prisskjutning inom 
kanal- och stillahafs-eskadrarnes 33 fartyg, kommer man till 
följand e slående resultat: 

Kanoncert. Antal skott. Antal skott pr minut i 
medeltal. 

30 cm. 276 1,1 
23 )) 86 2,4 
16 )) 2297 6,-t 
12 )) 456 6,7 
lO )) 636 5,7 
Att med en 30 cm. kanen i medeltal på ett så stort an

tal skott skjuta öfver ett skott i minuten är för v;\ra förbål
land en något alldeles häpnadsväckande och att med den sYåra 
kanon , som ligger emellan vår 21 cm. och 26 cm . hafva drif
vit upp skj uth astigheten till 21

/ 3 skott i minuten är lika be
undrausviirdt. Låt vara att ammunitionen är upplangad och 
allt som kan göras i förvlig är undaugjordt, det gäller dock 
att ladda med projektiler, som äro för tunga att handteras 
utan mekaniska bjäl pmecle! och det är ej fråga om ett par, 
tre skott, utan på sex minuter hafva med 23 cm. kanonen ej 
mindre än 14 skott och med 30 cm. kanonen 7 skott hunnit 
skjutas och det under växlande afstånd och med vackra träff
resultat. 

Ehuru vi tyclligt inse, att dessa skjuthastigheter äro långt 
öfver hvad vi skulle kunna uppvisa, hafva vi ej några resul
tat af hastighetsskjutning med 16 och 21 cm. kanoner att 
jämföra med dem, men då man besinnar att värdet af ett 
fartygs artilleri ökas i sam ma proportion, som man kan er
hålla flere träffar på tidsenheten, så måste man medgifva att 
här förefinnes ett stort fält för höjandet af stridsvärdet hos en 
ii otta. 

15 cm. laddöfningsapparat. 

Då ett af de första villkoren för en hastig eldaifnina är o o 
att laddningen sker hastigt, har under förliden sommar pröf-
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vats en ladclöfningsapparat för 15 cm. ammunitionen. Denna 
apparat har utseendet af ett bord med sluttande skifva, ofvan
för hvars högsta sida är anbragt ett gjutjärnsrör af cirka 2 
meters längd, som i bakre ändan sväller ut till en skrufmoder 
med bakladdningsmekanism af samma form som 15 cm. snabb
skjutande kanonens, men utan skrufgäno·ol affvrnino-sar1orcl-

. b ' "' b 
mng och dylikt. Gjutjärnsröret har invändigt samma form som 
krutkammaren och laddningsrummet i nämnda kanon, men 
är från skrufmoderns framkant till närheten af främre ändan 
~ppet nedåt. Öppningen tillslutes af en halfcylinclrisk botten, 
försedel med gångjärn längs högra kanten och därutanför en 
motvikt, som i vanliga fall håller bottnen i stängdt läge. Ut
med den rörliga bottnens motsatta kant finnas några låsklac
kar, som stå i förbindelse med en länkstång. Denna påver
kas i sin ordning af kammarskrufven s häfarm, så att elen rör
liga bottnen fastläses så länge bakladdningsmekanismen är 
öppen, men frigöres vid dess stängning. Under laddningen , 
och så länge mekanismen är öppen, är den rörliga botten 
~tängd, men då mekanismen stänges, frigöres botten ocll pro
Jektil och laddning rulla ned på bordet, där de stanna emot 
en uppstående kant utmed den lutande skifvans lägsta sida. 
Genom motvikten stängee; den rörliga botten omedelbart, sedan 
projektil oqh kardus rullat ut, så att laddning åter kan verk
ställas. 

Apparaten var uneler en del af ~ommaren med ombord 
på pansarbåten \~asa, där den pröfvades med rätt god t resul
tat, ehuru den ansågs vara för stor att hafva med ombord 
på våra pansarbåtar. Den största lacldningsbastigbet, som man 
ernådde med apparaten, var 8 till 10 skott i minuten . · 

Orderapparater. 

Såsom från föregående årsberättelse torde vara bekant 
har uneler ett par år försök pågått för att erhålla en o·ocl or~ 
deröfverföringsapparat mellan stridstornet och kanon~ornen. 
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Uuder sistlidna sommar bafva jämförande försök utförts mel
lan olika apparater, installerade på fyra af kusteskaderns pan
sarbåtar, nämligen Wasa, 'l'apperheten , Göta och Tbule. Evar
elera apparaten representerade ett från de öfrige skiljaktigt sy
stem, ehuru alla voro grundade på användning af elektricitet. 
På Thule utgjordes elen försökta apparaten af s. k. bögljudan
de telefon och på de andra tre pausarbåtarne af optiska appa
rater, nämligen en tysk och två svenska konstruktioner. AJ 
dessa voro de på \Vasa och Tapperheten så till vida likartade, 
att båda voro grundade på en genom den elektriska strömmen 
erhållen sarntidig och fullt motsvarande rörelse på mottagare
och gifvareappatens ordertaf:la, men olika i det afseendet att å 
\Vasas apparat elen mottagande endast kunde se elen order, som 
gafs, medan på Thules och Götas apparater den mottagande 
på sin taf:la kunde se samtliga meddelanden, af hvilka det af
sedda särskildt utmärktes, å Thule med en visare såsom på 
en urtaf:la och på Göta genom belysning af meddelandet i 
fråga. 

Af pröfningen framgick att den hög l j ud ande telefonen 
var olämplig, emedan elen var omöjlig att använda vid buller och 
dessutom lätt kom i olag; Thules apparat med visare såsom 
ett ur var opålitlig, emedan den ofta råkade i olag, så att man 
ej kunde vara fullt säker på, att samtliga mottagareapparater 
utpekade elen afseelda ordern; däremot arbetade såväl W asas 
som Götas apparater i det hela väl och visade sig emotsvara 
krafvet på ett snabbt och säkert medel att öfverföra vissa 
korta order från stridstornet till kanontornen; Götas apparat 
har dock don olägenheten att antalet meddelanden torde yara 
väl litet och att det e]· kau ökas utan att I)å samma uåno· öka b b 

mottagaretaftans storlek och göra anordningen mera kompli-
cerad. 

Kanonsprängningar m. m. 

Förlidet år inträffade på Förenta staternas pansar
skepp Iowa att främre delen a[ en 30 cm . kanon sprängdes 
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till följd af att man velat öka effekten vid öfvergång från brunt 
prismatiskt till röksvagt krut. I år har på samma fartyg af 
samma anledning två stycken 20 cm. kanoner blifvit på lik
nande sätt sprängda. Dessa pjäser voro konstruerade för att 
med brunt prismatiskt krut erhålla en utgångshastighet af 6-10 
meter med ett maximitryck af 2290 atmosferer . Vid öh·er
gången till röksvagt krut hade man bestämt sig för ett maxi
mitryck af 2060 atmosferer med en motsvarande utgångsha
stigbet af 700 meter. Den kommission, som tillsattes för att 
undersöka anledningen till kanonernas sprängning, säger att 
ökandet af utgångshastigbeten och sänkningen af maximitryc
ket minskat säkerheten i trakten af långa fä! te t så mycket, 
att en oregelbundenhet i tryckets fördelning var tillräcklig att 
förorsaka sprängning af långa fältet. 

På ett annat af Förenta staternas slagskepp, l\lissouri , 
inträffade sistlidne april under skjutö[ning med 30 cm. kanon 
att kardusen tändes uneler laddningens införande, hvarigenom 
en svår olyckshändelse förorsakades. Förloppet tyckes hafva 
varit följande: en tornkanon i sänder hade hastighetsskjutning ; 
då elen första riktaren hade skjutit sina skott, frågade tornbe
fälhafvaren om skjutningen skulle fortgå med samma hastig
het, emedan han ej ansåg att så kunde göras utan fara för 
olyckshändelse; han fick emellertid order att fortsätta som förut . 
U n der laddningen af det därpå följande fjärde skottet, seelan 
projektilen var ansatt och första kardusen af laddningen var 
på sin plats, antändes krutet, uneler det att den andra beld
ningen höll på att införas och brann med stor häftighet, men 
utan att explosion inträffade ; under tornet var ett langnings
rum , där fyra laddningar om tillsammans 725 kg. voro upp
langade från durken, till dessa spred sig elden genast och hade 
troligen äfvfn fortplantats till den angränsande krutdurken, om 
ej en matros, af svensk börd vid namn Månsson, störtat in i 
durken och stängt dörren efter sig. Då durken omedelbarligen 
sattes under vatten , höll Månsson på att blifva dränkt, men 
lyckades hålla hufvudet öfver vattnet och kom ifrån ähentyret 
med lifvet. Då alla, som voro i tornet blefvo dödade, har 
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man ej med visshet kunnat utreda på hvacl sätt antändningen 
förorsakats. .Atskilliga uppgifter tyda dock på att anledningen 
varit bakflamma, d. v. s. själfantändning af de i loppet efter 
ett föregående skott kvarvarande gaserna, hvilken stundom 
uppstår, då dessa blanda sig mer\ den yttre luften . D en på 
~Iissouri timade olyckan har sedan varit nära att upprepas på 
engelska slagskeppet Swiftsure, h varest det inträffade att en 
stor bakflamma slog ut ur kanonen 10 a 12 sekunder efter 
det ny projektil blifvit ansatt, men lyckligtvis innan man fått 
in laddningen. 

På den franska tredje klass kryssaren Forbin hade un
der gång mellan Rochefort och Brest värm en i en krutdurk 
blifvit så hög, att det röksvaga krutet i patroner till 14 cm . 
snabbskjutande kanon började sönderdelas. Under arbetet med 
durkens omstufning tändes en patron och skadade f:lere man, 
men antände icke den öfriga arnmunitionen. 

Ombord å den italienska kryssaren Marco Polo inträffade 
en explosion af en 15 cm . granat, troligen brisansladdad, i en 
af durkarne, ej häller denna explosion spred sig vidare, men 
tre man blefvo kväfda af gaserna. 
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Har svenska flottan vid utförandet af sin roll 
som landets första försvarslinje behof af depöter 

förutom de nuvarande stationerna? 
Anförande afgifvct i Kungl. Örlogsmannasäll skapet den 7 december l 90± 

jämlikt sällskapets stadgar, § 31, af ledamoten G. von I-lo1·1L 

Svaret på denna sedan år tillbaka af K ung l. Örlogsman
nasällskapet uppställda prisfråga har visserligen genom artik
lar såväl i försvarsföreningens årsskrifter som i dagspressen i 
ofta vältaliga ordalag gi[vits svenska folket, men en fråga af 
så utomordentlig vikt som denna tarf,var en uttömmande och 
fackmässig utredning. Det är ett försök i denna riktning, som 
härmed lämnas till Kungl. Örlogsmannasällska]Jets bepröh·ande. 

Innan vi ingå på ett närmare skärskådande af de olika 
synpunkter från hvilka. detta ämne bör behandlas, skola Yi 
först i korta drag se ti ll , h vad svar historien gifver på denn a 
fråga. Ty om vi också ej sträcka våra forskningar längre till
baka i tiden än till Gustaf I:s tron bestigning, så äro dock fyra 
seklers erfarenh et Yäl värd att taga vara på. 

IIvad ,-i numera förstå med örlogsstationer och depöter 
benämndes under 1600- och H.500-talet skeppsgårrlar. Härmed 
menades platser, där större eller mindre delar af örlogsHottan 
voro förlagda och där äfvenledes funnos varf för nybyggnader 
och reparationer. ~\.[ dylika skeppsgårdar ägde Sverige under 
tiden 1521-163-! ej mindre än 12 stycken, af kvilka 5, näm
ligen Stockholm, Elfsborg, Kalmar, Abo och Yiborg, funnos 
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redan år 15-10 och vid periodens slut åren 1629-163-! nio, 
nämli gen i Stockbolm , Göteborg, Kalmar, Abo, Helsingfors, 
Yiborg, Kexholrn , Riga och E lbing. Af dessa var Sveri ges 
bufvudstad från början Hottans själfskrifna lmfvudstation, där 
såväl rikets som flottans egen styrelse var förlagd . 

Den 8 oktober 1633 uppgjordes af Oxenstierna en full
ständig plan för sjöförsvarets ordnande, enligt hvilken flottan 
skulle fördelas i tre amiralskap, h vardera om l 8 större och 
mindre krigsfartyg, hvartill som ett fjärde amiralskap kom )) den 
lilla flottan>> utgörande 2-1 galejor, 32 strussar och l\J2 lådjor. 
Några smärre afdelningar af denna, efter våra nuvarande för
håll anden, ansenliga flotta förlades vid varf i Preusen, Pom
mern, vid Higa och Göteborg, under det att hufvudstyrkau 
förblef vid Hottans hufvudstation i Stockholrn. Dessutom voro 
delar af fiottan af strategisk hänsyn under kortare tidsperioder 
förl agda till olika platser, såsom t. ex. åren 1658-öO i Lands
krona och 1676--78 i K almar. Sistnämnd a år ble f Kalmar 
Hottans hufvuclstation, ty den Hotta, som den 9 juni detta år 
under befäl af amiral rians Wacht:neister från Elfsnabben af
gick till Kalmarsund, återvände aldrig till landets hnfvudstad, 
och härmed upphörde denna att Yara förläggningsort för huf
vudH ottan. .ir 1679 ditkommenderades också åtski lli ga äm
bets- och tjänstemän från Stockholm, såsom tygmästaren, öf
verkommissarien, kommissarien för flottans utredning och pro
vian tering, artilleribokhållaren, tackelbokhållaren och amirali
tetsfi skalen m. fl . Men länge fick ej häller Kalmar förblifva 
hufvndstation. Redan vid årets slut skickades större delen af 
flottan till Blekings-kusten, där de flesta skeppen förlades vid 
den ännu obebyggda Trossö. Den 5 december 1679 utfärdades 
konun gens beslut, att örlogsflottan skulle förläggas till hamnen 
vid Trossö, där en stad skulle anläggas med namnet Karls
krona, att denna stad skulle befästas och att ett skeppsbyggeri 
där skulle inrättas. Det var de dyrt köpta erfarenheterna från 
kriget med Danmark 1675- 79 som för Karl XI och bans 
män ådagalagt nödvändigheten för den svenska Hottan att för 
fyllandet af sin roll såsom landets första försvarslinje äfven på 
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Svei·iges söclra kust bafva en kraftig örlogshamn . Det var här 
icke fråga om en mindre clepöt utan ett företag af långt mera 
vidtomfattande dimensioner, men att det oaktaclt dåtidens sven
skar ej ryggade tillbaka för de utgifter, som c1ärigenom clmb
bade dem, därom kunna redan tvänne sekler bära vittnesbörd. 
Härigenom gafs en möjlighet för den svenska flottan att vid 
behof genast skynda till försvar a[ landets viktigaste intressen 
vid Östersjöns södra kuster. Vi skola nämligen vid bedöman
det af Karlskrona stations an läggande noga ihågkomma vårt. 
lands dåvarande geografiska och politiska läge. Östersjön med 
Bottniska och Finska viken var så godt som ett svenskt innan
haf vid hvars stränder enelast det danska riket kunde med oss 
täfla om herraväldet. 

År 1699 utfärdades befallning om en Hottans eskaders 
förläggande vid Göteborg med bestämd stat Jör befäl, civi la 
tjänstemän och manskap. Ett nytt amiralitetsvad anlades föl
jande år -- ett äldre fanns, som vi veta, redau förut - och 
med år 1701 trädde det nya etablissementet i verksamhet. De 
viktigaste örlogsstationerna under perioden 1680-1718 voro 
alltså: Karlskrona, Stockbolm , Göteborg, Kalmar och Riga. 

Men Sveriges maktställning skulle icke blifva af någon 
längre varaktighet. Vid det stora noreliska krigets slut af
trädde Sverige genom freden i Nystad 1721 till Ryssland, Liv
land och Estland med öarne Dagö och Ösel, Iogermanland, 
en del af Karelen och Viborgs län . Med denna fred var in
seglet formligen satt på det svenska östersjöväldets fall, på un
dergången af landets herravälde öfver främmande kuster och 
folk. Ryssland hade kämpat sig fram till Östersjöns och Fin
ska vikens stränder och därmed hade den svenska flottan fått 
en ny motståndare. 

De svåra härjningar, hvarmed svenska kuste·rna under
åren 1719-21 varit hemsökta af ryska skärgårdsfiottan, hade
på det mest öfvertygande sätt visat nödvändigheten för Sverige 
att äfven äga en skärgårdsflotta. Men det tarfvacles de dyr
köpta erfarenheterna från 1741-43 års krig för att komma 
riksens ständer att inse, det denna flotta fö·r utförand<ilt af sin 
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roll såso m landets första försvarslinje äfven var i behof af en 
befästad hamn vid Finska viken, sedan denna efter freden i 
Nystad ej längre var ett odeladt svenskt farvatten. Det blef 
17-17 års ständer , som beslöto att så ordna Finlands försvar, 
att det skulle blifnt tillräckligt effektivt, till dess att hjälp 
hunne ankomma från Sverige. För den skull beslöts dels att 
bygga en mindre ))gränsfästning» ··- Svartbolmens fästning -
dels ock anläggandet af en stark sjöfästning utanför Helsing
fors till värn för finska kusten. En särskild galärfintta skulle 
anskaffas och här förläggas. Den nya fästnin gen fick det stolta 
namnet »Sveaborg». Denna energiska utveckling af Finlands 
försvar visade, att man dragit lärdom af det senaste kriget och 
att man byggde på förutsättningen af det dåvarande besitt
ningstillståndets fortvaro. Sveriges örlogsstationer, som från 
171 8 utgjorts af Karlskrona, SLackholm och Göteborg, ble[vo 
från denna tid och intill 1808 de tre nyssnämnda samt Svea
borg. Hvad nytta vårt land haft af denna sistnämnda station 
fram går af 1788--90 års strider oclJ kanske tydligast af den 
olyckliga vändning sjökriget tog efter dess förlust 1808. 

Gustaf IV Adolfs olyckliga krig med Ryssland beröfvade 
Sverige en tredjedel a[ dess område ocb förskaffade Ryssland 
den allt sedan Peter den Stores krig ifrigt efters träfvade be
sitt.ningen af Finland och Aländska öarne. .Freden i Fredriks
hamn 1809 bestämde Sveriges gränser mot Ryssland till Toroeå 
och Muonio älfvar, Bottniska viken, Ålands haf och Östersjön. 

Därigenom blefvo våra nuvarande geografiska gränser 
bestämda. I nära b undra år hafva de så förblifvit. Skola de 
äfven för kommande tider bestå? Därom får historien en gång 
bära vittnesbörd. Det svar den gifvit på don af oss uppställ
da frågan torde emellertid kunna så sammaofattas: "Svenska 
fiottan har vid utförandet af sin roll såsom landets första för
svarslinje ett oundgängligt behof af en star-k r-eplipunkt inom 
hvart och ett af de operationsomr-åden, inom hvilket den skall 
verka .» 

Den historiska utvecklingens omutliga bud har alltså ge
nom 1809 och 1814 års fredsslut åt vårt land gifvit de natur-
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liga gränser, om h vilkas bestånd vi äro kallade att värna. En 
blick på kartan låter oss inse, att ur >>geografisk synpunkt>> 
denna vår omkring 11 00' långa sjögräns kan uppdelas i för 
vår fiotta fyra skilda operationstionsområden. 

Det västra 
» södra 

sydöstra 
nordöstra 

från Svinesund till Kullen, 
Kullen till Torhamns udde, 
Torhamns uclrle till Arholma och 
Arholma till Haparancla. 

Låtom oss då se till, hvilka möjligheter för vår fiotta fin
nas att inom dessa olika operationsområnen utföra sin roll som 
landets första försvarslinje. 

Med anledning af våra skärgårdars säregna beskaffenhet 
måste örlogsfartygen vara grundgående och lättmanövrerade 
och till följd häraf hafva små dimensioner Till uppnående 
af detta mål äro deras förrådsrum, särskildt kolförrådernas , 
af minsta möjliga dimensioner. En första klass pansarbåt har 
kol för 62 timmars full gång, en torpedkryssare för 26 och 
en torpedbåt för 16 timmar. En själfklar följd af detta för
hållande är be hofvet af skyddade platser, h varest erforderl ig 
utredning med säkerhet kan erhållas. 

Om vi också äro nog sangviniska hoppas, att under krigs
tid några grundstätningar ej skola äga rum, så få vi dock ej 
alldeles frånse möjligheten där af. I-I var skola därvid uppstå
ende skador repareras? Vore det billigare att vid dylika till
fällen låta fartyg till e.tt värde af 7--8 millioner kronor styc
ket gå Jörlorade än att offra några millioner på en skyddad 
dep6t med reparationsverkstäder? Och maskinhaverier l Det 
finnes exempel på torpedbåtar, som under en 6 veckors expe
dition drabbas af 10 ända till 16 olika skador på sina maski
ner. De äro vanligen ytterst lätta att reparera på ett varf, 
men ute bland skären, omhvärfda af . fiender, ställer sig saken 
betänkligare. Och . slutligen är vår fiotta väl ej, trots.de utom
ordentliga uppoffringar, som för densamma göras, i stånd att 
öfverallt på denna ofantliga kuststräcka uppträda med öfver
lägsen styrka . Hur oförenligt det än är med våra stolta min-
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nen, så händer dock, att vi måste söka skydd för att icke till
intetgöras - men lwar'? 

Om vi nu närmare skärskåda våra kusters geografiska 
förhållanden, så visar det sig, att de ofvannämncla fyra opera
tionsområdena på ett särdeles ogynnsamt sätt gränsa intilllwar
anclra . Det västra och södra vid Öresund, det södra och syd
östra vid Kalmarsund och det sydöstra och nordöstra vid r:;ödra 
Kvarken_ En i något af dessa operationsområden uppträdan
de sjöstyrka, som af ol'van anförda skäl nÖdgas uppsöka en 
dep6t i annat operationsområde, utsätter sig vid passerandet 
af cjessa platser gifvetvis för en vaksam fiendes angrepp. Sam
ma gäller naturligtvis äfven eu sjöstyrka, som af strategiska skäl 
skall förtlytta sig mellan de olika operationsområdena, hvartill 
vi framdeles skola återkomma. Förmånligare ställde sig där
emot fårhållanclena, om inom bvart och ett af dessa områden 
funnos minst en väl skyeldad clepot, där fartygen kunde re
parera och fylla sina förråd . 

Det västra operationsområdet äger inom elen l 00' lång
sträckta bohusländska skärgårelen i skyeld af Elfsborgs kano
uer en god dep6t med en präktig docka och utmärkta verk
städer. 

Det södra operationsområdet har inom elen vid pass 40' 
långa blekingska skärgården, Carlskrona örlogshamn , svenska 
fiottans hufvudstation, om hvars förmåga att fylla ofvannärnn
cla luat vi ej här behöfva orda. 

Det sydöstra operationsområdet, som till största delen ut
göres af det omkring :ZOO' långa skärgårdsområdet från Ar
holma i non till Kråkelund i söder, har till stöd för en där

' inom opererande sjöstyrka rikets hufvuclstacl med sina starka 
befästningar och jämFörelsevis rikliga tillgång på var[ och 
verkstäder. 

Det nordö:stra operationsområdet däremot är i fullständig 
afsaknad af bvarje tillstymmelse till skydd eller stöd för en 
därinom uppträdande sjöstyrka. Ja, reflektionerna göra sig 
själfva, under förutsättning, att ofvan anförda skäl äro tillräck
li gt kraftiga för påvisande af nödvändigheten för vår fiotta af 
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en särskild replipunkt inom hvart och ett af de här nämnda 
operati onsområdeua. 

Öfvergå vi då till en granskning af denna fråga från 
»politisk synpunkt~, så måste vi åter utgå fråu 1809 och 181-1 
års fredsslut, hvilkas resultat verkat omstörtande icke allenast 
på våra geografiska gränser utan äfven på vårt politiska läge. 
Den fråga, på hvars utredning, så mycket arbete i dessa ticler 
nedlägges, har nämligen, som vi redan påvisat, före 1809 varit 
på ett tillfredsställande sätt löst. För våra dåtida förhållanden 
var det nämligen fullt tillfredsställande att aga örlogsstationer 
vid Göteborg, Carlskrona, Stockholm och Helsingfors. Vid 
ryssames härjningar af de norrländska kustema 1718-19 eller 
vid deras hot därom 1743 fanns ej Sveaborg; elen svenska 
skärgårdsflottan, i saknad a[ någon replipunkt i finska skär
gården, måste vika för en öfverlägsen fiende, och landet be
röfvades sin första försvarslinje. Uneler den tid Sverige ägde 
Sveaborg gick det däremot segrande ur kan1pen mot sin mäk
tige östra granne. Men Sveaborg förråddes och Finland gick 
förloradt. Vårt dåvarumle fjärde operationsområde, Finland 
och finska viken, byttes genom freden i Fredrikshamn till yårt 
nuvarande fjärde operationsområrle: Norrland och Bottniska 
viken. 1718 och 17 43 års sorgliga erfarenheter lade grunden 
till Sveaborg, sedan Finska vikens stränder genom freden i 
Nystad genomgått samma förändring som Bottniska vikens o·e-. b 

nom heden i Fredrikshamn. N orr·land väntar, trots dessa hi-
storiens varningar, fortfarande på sitt Sveaborg. 

H vad åter beträffar 1814 års fredsslut, så förringades ge
nom föreningen med Norge värdet af Göteborg såsom örlogs
station. Anledningen härtill var påtao·licr och låO' i det för· 

b b b 

hållanclet, att Göteborgs roll nu skulle upptagas af Horten och 
dess örlogsvarf. 

1870 slopades Göteborg alldeles, såsom varande obehöf
ligt, men nu ej af politiska förhållanden utan fast mer därför, 
att Sverige, som denna tid ej ägde någon flotta, alltså ej häller 
hade användning för några flottstationer. Först i dessa dao·ar 

b 
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har Göteborg åter tagits till godo och börjat iordningsställas 
för en blifvande sjöstyrkas eventuella stöd. 

Uneler de senaste 3ö åren har således den svenska flot
tan, dels på grund af politiska skäl och dels på grund af 
bristande materiel, ej ägt mer än tvänne örlogsstationer. 

Men med det lysande uppsving denna vår flotta uneler 
de sista åren tagit, följer också kraf på dess fördelaktiga an
v ändande vid fäderneslandets försvar. Det gäller nä m ]igen 
icke blott att äga behöfliga försvarsmedel; dessa måste ock i 
det afgörande ögonblicket finnas på rätt ställe. Göteborg är 
uneler arbete, men ännu återstå r Norrlanels försvar. De reut 
politiska skäl, som förauledde Oxenstierna att upprätta en ör
logsstation vid Göteborg, Karl XI vid Ca riskrona och 17 4 7 års 
ständer till uppförandet af ett värn på Finska vikens strand, 
måste efter Finlands förlust öppua nationens blick för det kräf
vande behofvet af en befästacl hamn vid Norrlands kust. Först 
då kan vår flotta vid hvarje eventualitet utföra sin roll som 
landets första försvarslinje. 

Låtom oss slutligen öfvergå till frågaus behandling ur 
»strategisk synpunkt». Om vi då skulle tänka oss att vid ett 
stundande fredsbrott vår flottas uppmarsch vore så lyckadt 
verkställd, att hufvuclstyrkan befunno sig inom sydöstra ope
rationsområdets vidsträckta skärgårdskomplex, med mindre af
delningar af jagare och torpedbåtar fördelade till försvar af de 
tre öfriga operationsområdena, bvilka !war för sig ägde minst 
en stark replipunkt, så skulle vår flotta, uppbringad till blott 
en styrka af 16 pansarbåtar, 4 pansarkryssare, 20 jagare och 
BO torpedbåtar, med största sannolikhet gifva landet ett tryg
gaclt försvar. :Men om denna uppmarsch före krigets utbrott 
.ej kunnat utföras och om elen enligt här framhållna plan för 
olika operationsområdena afseelda materiel ej funnes förlagd 
vid depöter inom densamma, skulle otvifvelaktigt genom fien
dens ingripande denna uppmarsch blifva om icke omöjliggjord 
dock i väsentlig mån försvårad. Vore däremot flottans för
läggning i fredstid så ordnad, att elensamma efter erhållen mo
biliseringsorder endast hade att i mån som den blefve klar-
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gjord utgå i det depoten omgifvaude skärgårdsområdet, skulle 
härigenom mobiliseringen i sin helhet förenklas och betryggas . 
Att som en själfklar följd af detta påstående vfl,r s. k. kust
flotta måste vara förlagd till Stockholms station inses ju tyd
ligen och är i öirigt genom en auktoritet inom det sjöstrate
giska området redan framhållet. Men frånsedt detta låter sig 
deuna plan dock ej förverkligas, så länge vårt nordöstra ope
rationsområde är lämnarlt vind för våg. Ingen materiel finnes 
för dess försvar och, om sådan anskaffades, ingen replipunkt 
till dess skydcl. Behofvet af detta skydd är påfallande. 

Må vi betänka, att vår flottas hufvuduppgift såsom "lan
dets första försvarslinje" är skyddandet af våra kuster för en 
invasion öfver hafvet, vare sig denne innebär öfverförandet af 
en fientlig arme, brandskattning, bombardemang eller härj
ningar. 

En trupptransport öfver hafvet, innan den angripandes 
flotta behärskar eller anser sig behärska detsam ma, vore ett 
strategiskt missgrepp, för hvars risker en fiende troligen ej 
skulle utsätta sig. Att förskaffa sig herraväldet på hafvet skall 
därför blifva vår fiendes första mål. Medlet härtill är antin
gen förintanclet af vår flotta eller en effektiv blockad af elen
samma. Då det är den angripande makten, som bestämmer 
tiden för freclsbrottet, så skulle för närvarande ett sådant för 
oss medföra de sorgligaste erfarenheter. 

'fiden är en faktor af allra största vikt för vår flotta vid 
lösandet af sin uppgift att förhindra en invasion öfver hafvet. 
Tidsutdräkten mellan trannporttiottans afgång från sin rendez
vous plats och till dess den fientliga armeen debarkerat måste 
af elen försvarande styrkan på möjligast bästa sätt utnyttjas. 
Är t. ex. större delen af elen svensim flottan blockerad i Carls
krona vid underrättelsen om en transportflottas ankomst till 
N ord rnalin g, komma dessa i Carl s krona varande fartyg åtmin
stone icke att deltaga i den fientl iga flottans förgörande . Ju 
närmare däremot någon del af elen försvarande f"lottan kan 
vara förlagd intill elen hotade punkten, ju mera möjlighet före
finnes också att hinna fram, innan fiendens trupper debarkerat. 

1~ 
l 
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H vad här blifvit sagt om öfverföranclet af en fientlig 
transport, gäller i en högre gradlandstigningsföretag med min
dre styrkor, brandskattningar m. m., för bvilkas afvärjande 
fordras ett än skyndsammare ingripande af elen försvarande sjö
styrkan.'!') 

Sammanfatta vi sålunda de resultat som frågans gransk
ning ur historisk, geografisk, politisk och strategisk synpunkt 
gifvit vid handen, finna vi, att vår flotta för fyllandet af sin 
roll såsom landets första fönvarslin_je, förutom cle nuvarande: 
stcdionerna är i ett oundgänqligt och skyndsamt behof af en 
befästad dep8t 1Jid Norrlands kust. 

*) En utelämning har här blifvit gjord af föredragets senare afdel
ning, enär dess innehåll ansetts vara af sådan beskaffenhet att det icke 
borde offentliggöras. 

Red. 
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Litteratur. 

Vår flotta. Tidskrift för sjövapnet. Genom st.artandet 

af denna månatliga tidskrift har en inom maritima kretsar 

länge närd förhoppning blifvit. realiserad. En tidskrift som 

genom sin tendens att i populär stil sprida kännedom om 

vår flotta, dess ärorika historia och genomgripande betydelse, 

har länge varit väntad och eftersträfvad af de män hvars upp

gift det blifvit, att inför Sveriges fo lk värdigt bära upp den 

tretungade flaggans obefläckade anor. Den hundraåriga natt 

hvars minnesdödande dunkel hvilar öfver gångna tiders äro

fulla strider kan endast genom ett ihärdigt upplysningsarbete 

skingras. 
Inom vårt land har, såsom äfven i denna tidskrifts in

ledning framhålles, åtski lli ga skrifter om flottan framkommit , 

men de hafva helt naturligt icke kunnat blifva kända inom 

synnerligen vidsträckta kretsar. En illustrerad, periodisk skrift 

som denna torde däremot bafva mycket större förutsättningar 

att hos allmänheten väcka intresse för vårt sjöförsvar. Dess 

syfte är också att bland Sveriges folk sprida en fast och liflig 

öfvertygelse om nödvändigheten för vårt land att kraftigt ar

beta på stärkandet. af dess sjöförsvar. Med liflig förhoppning 

att tidskriften af allmänheten . måtte blifva så mottagen som 

dess innehåll och syfte berättigar den till, få vi på det var

maste rekommendera densamma till samtliga våra ärade läsare. 

Taschenbuch der Kriegsflotten VI. Jahrgang 1905 af kapi

tänleutnant B. \Veyer. J . F. Lehmanns Yerlag, Munchen. 

Pris elegant bunden Mk. 4: -. 
Detina nya årgång har till följd af det rysk-japanska kri-
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get väsentl igt omarbetats. De till den 10 decerr1ber förolyc
kade fartygen bafva utelämnats, hvarför också de krigförande 
makternas återstående fartyg med särski ld sorgfäll ighet fram
ställts i såväl ord som bild på dat att hvarje fackman och in
tresserad tidningsläsare måtte kunna göra sig en noggrann 
föreställning om alla ifrågakom man do fartyg. stridsvärdet 
på alla mariners fartyg är noggrant och öfversiktligt utarbe
tadt. Arbetet innehåller vidare alla mariners budgeter, stations
personal, fartygsarti lleri, fiaggor och befälstecken, fordringar 
för inträde såsom skeppsgossar, sjöoHicerskårer, örlogsvarf, han
delsfiottor äfvensom en hel del recluktionstabeller. Detta gi f
ver åt denna bok, som äfven i år blifvit förstorad och för
bättrad en mångsidighet som säkerligen åt densamma skall 
förvärfva många nya prenumeranter. 

(Insänd t.) 

Öfversikt af marinorganisationerna inom de europeiska och! 
förnämsta utomeuropeiska staterna. Under c1enna titel har ny
ligen på marinlitteraturföreningens förlag utkommit ett af kap
tenen vid Kungl. Aottan O. Lybeck författadt arbete, som i 
sjätte häftet af Tidskrift i Sjöväsendet 1904 af redaktionen er
hållit ett välvilligt omnämnande. Denna välvilja må yara be
rättigad. Flertalet officerare äro icke i tillfälle att följa främ
mande mariners organiska omvandlingsprocesser; ocil för dem 
- kanske icke många - som äro intresserade af dyl ika frå
gor, bör det otvifvelaktigt vara välkommet att erhålla en sam
manställning af den beskaffenhet, som kaptenen Lybeck här 
lämnat, och som redaktionen trott sig finna vara quite up to date. 

Hur stora arbetets förtjänster än må vara, må det dock 
vara tillåtet att, beträffande dess inrymmande uti en marin
litteraturförenings årsskrift, anse, att uppsatsen kommit på 
villospår. En sådan uppsats som den ifrågavarande sätter man 
sig icke ned att läsa från perm till perm, utan man bläddrar 
i den och säLter den på ·hyllan, för att använda den till upp-
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slagsbok vid tillfälle. :Jlen om man efter något år skull e be
höfva anlita den i sådant syfte, vågar man icke lita på att 
el en fortfarande är up to date; ty organisationerna växla lika 
ofta hos andra makter som bos ose. Det är sålunda tvifvel
aktigt1 om den någonsin kan bJih,a af väsentlig glädj e eller 
nytta för subskribeuterna i allmänhet. Väl för ett fåtal spe
cialister inom området. 

Bokens läsbarhet skull e emellertid hafva vunnit på, att 
innehållet varit något mera fylligt. Slå vi t. ex. upp »Hol
land », så finna vi, hur marindepartementet indelas i a[delnin
gar och underafdelningar m. m., men man får icke något 
riktigt grepp på bur denna styrelse arbetar, enär gränslinjerna 
för olika myndigbeters maktområden och maktbefogenh et icke· 
äro tydligt angifna. H vad de högre myndigbeterna beträffar, 
had e det just varit tillfälle att skänka färg åt framställningen, 
genom att redogöra för htw deras funktioner utöfvas. Att en 
sjömanskår består af så eller så många kompanier, det förstår 
man utan förklaring; men en redogörelse för · en öfverstyrelse, 
som icke tydligt redogör för arbetets fördelning, den lämnar· 
läsaren tämligen oberörd. Dessutom är att märka, att sättet 
för styrelsens utöfvande i mångt och mycket ger karaktär åt 
hela organisationen. 

Korta hänvisningar till motsvariga förbålland en inom vår 
flotta skulle otvifvelaktigt beträffande styrelserna verkat myc
ket upplysande. En sådan hänvisning lämnar författaren t. ex. 
å sid. 88, där det beträffande »the First Lord» uppgifves, att 
ban »motsvarar fullkomligt, hvad vi mena med sjöminister». 
Tyvärr är denna hänvisning mindre lyckad, ty, som författa
ren själf upplyser nedtill å samma sida, »the First Lorch äger 
sista afgörandet, under det att en sjöminister efter vårt be
grepp allenast bar att konungen råd gifva, och saknar rätt till 
»afgörande ». Att den enes myndighet skulle »fullkomligt» 
motsvara den andres, kan sålunda knappast vara riktigt ut
tryckt. Antagligen finnes icke något konstitutionellt land, där 
sjöministern har mindre grundlagsenlig befogenhet, än i Sverige,. 
samt intet land, där han har större befogenhet, än i England. 
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H vad Holland beträffar, angifver författaren å sid. 169 

.dels att »konungen (drottningen) innehar bögsta befälet öh·er 

kriO'smakte11 , , dels att marinministern »omedelbart är mari

nm~s högsta myndighet» . Detta säregna och, skenbart åtmin

stone, stridiga förhållande hade ju äfven kunnat förtjäna nå

gon närmare belysning. 
'rill sist må som förklarin g till denna anmälan anföra~ , 

att titelu på det nu omhandlade arbetet synes antyda et: af

sikt att utgifva en eller kauske fl era delar rörande andra manuers 

organisation, och har det för den skull synts lämpligt att uttala 

.de betraktelser , h vartill den föreliggande delen kunnat g1 f v!). 

anledning. 
Carlskrona den 28 janu~u·i 1905. 

P. D. 
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