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69:e årgången.
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Flottan under sistförflutna året. 

(Forts. från sicl. 11.) 

II. 

Flottans militära personal. 

Officerare: 

Officerarnes antal vid kungl. flottan har under året den 
l oktober 1904·-30 september 1905 blifvit ökadt med: 
genom utnämning till statsråd ...... ...... ...... ... ... ...... ...... ...... l 
från sjökrigsskolan utgångne ...... ...... ...... ... .. ...... ...... ...... ... 46 

och ruinskats med: 
genon1 afsked..................................................................... .. 3 

>> dödsfall ... ...... .. .. .... .. .... ...... ... .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. ...... .. .. .. l 
samt utgjorde den 30 september 1905 .................. ...... ...... 228 
dessutom med tur och befordringsrätt ...... ...... ...... ...... ...... 5 

Kungl. rnaj:ts flottas nya och ktmgl. flottans pe·rrnanentct 
reservstater utgjordes den 30 september 1905 af: 
komrnendörer ...... ... ... ... .. ... ...... ...... ... ... .... .. ... ... ... ... ...... l 
kommendörkaptener af l :a graden .......................... . 
kaptener ................................................................... . 

I kungl. flottans reserv villkorligt tjänstskyldige 
30 september 1905 : 
amiral ......................................................................... . 
vicearniraler ................................................................ . 
konteramiraler ........................................................... . 

Tidskrift i Sjöväsenclet. 

4 

v oro 

l 
2 
3 

6 

den 

8 
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komtnendörer ..................... ... ................................... . 3 
kommendörkaptener af l:a graden ...... .. ......... ...... ... 8 

» af 2:a » .. .................. ... ... l 
kaptener ... ...... .. . ... ...... ... ... .. . ...... ... .. .... ... ... ...... ... ... .... .. lO 

löjtnanter och underlöjtnanter... .. .... .. ...... ... ... ...... ..... . 161 189 

Vid kungl. kustartilleriet utgjorde antalet officerare vid 
samma tid: 

stammen: 

Generalmajor ... ....... ...... .... . l 
Öfverstar ....... ................. .. . ........ . ..... .. .......... ...... . 2 
Öfverstelöjtnanter ..... .... ....... ...... ....... ..... . .... _ .......... . .. 2 
Majorer ................. ............ .. ..... .... . .... ........ _ ... .. 4 
Kaptener ... .. . ...... .. ... .. ... .. .......................... .... .. 28 
Löjtnanter ........... ... . .... ......... .... .. .. ... ... ................. . .. . 28 
Underlöjtnauter. .. ...................... .. .... .... .. . ... .. 12 77 

Reserven: 

Öfverstelöjtuant ..... .. ................ . _ ...... . ..... .. ....... _ .. .. ...... .. l 
Kapten ......... ...... ... ......... . ..... ............. ... ..... ......... .... .. l 
Löjtnant ... .. .............. ......... .... .. . ... .... .. ..... .. .. ...... ...... . l 
Underlöjtnant ........ ....... . .... .. .. . ................. . ...... ....... ... . l 4 

Underofficerare: 

Underofficerarnes vid kungl. flottan antal har under året 
den l oktober 1904--30 september 1905 ökats med: 
till underoffi cer af 2:a graden befordrade _ .. .. .. .. .. ... fi3 

samt minskats med: 
genom afsked ................. : ........ ... ... _ .. . _...... .. . .. . .. . . .. ... 10 

» dödsfall ... .. .. ... .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .... .. . .. .. ... .. . 2 

Med undantag af de å kungl. flottans reservstater öfver
flyttade upptog underofficerspersonalen den 30 september 190& 
följande antal underofficerare : 

på Car·lskrona station: 

Flaggunderofficerare ... ... .. .. .. .... .... . .. .. ......... .... ........ 98 

Underoffi cerare af 2:a graden.... ......... ... ... ... .... .. ....... 197 295 
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på Stockholms station: 

Flaggunderofficerare . .. .... . . .. . . . .... . ... .... .. .. . . .. .... . 57 

Underofficerare af 2:a graden 113 170 

Till f-laggund erofficerare hafva befordrats under ofvau

nämnda tid 25 underofficerare af 2:a graden. 

Månadslönarestaten utgjordes den 30 september 1905 af: 

Flaggunderofficerare ..... . .. ............ . 18 

Underofficerare af 2:a graden l 19 

Kungl. flottans reserv räknade de u 30 septetn ber 1905 : 
Flaggunderofficera re ........ ............................ .... ...... . 29 

Underofficerare af 2:a graden ... .. ... .. . ...... .. ......... ... 28 57 

Kungl. kustartilleriet omfattade den 30 september 1905 

följande antal underofficerare: 

stammen: 

Underofficerare af l:a graden ............. .. ................ .. 
D:o af 2:a » 

R eserven: 

Underofficerare af l:a graden ... .. ....... ... .. .. ...... . 
D:o af 2:a » 

}.fanskap: 

48 
94 142 

2 
l 3 

Matroskompanierna bestodo den 30 september 1905 af: 

!""' yo ;::n t-:) t!"- "" UJ 

t ss ~s ~~ 7r'S ~ ...... 7r' S >::: ,, ._, 
o "' 

o ,__, s ;>;> 
o '--' o"' s s~ s ct- s~ ~et- s~ El ct-

El l .-o "' .-o"' .-o"' .-o"' ~8 .-o '" . o . o . o . o . o ?' 'f 'f w 'f 'f 'f ' 

Underofficerskorpraler .. _ ·- 101 45 - l 34 l 23 l 203 
1:a klass sjöm~Ln ..... . ...... 42 121 60 - 40 54 317 
2:a )} )) .... .. - 141 105 - 84 86 416 ..... 
3:e )) » .. .......... 309 - - 250 - - 559 
Rymde 6 - 2 13 - 5 26 ··············· ······ ··· 
yakank ...... .. ..... .......... l - ~ 288 174 - 175 12G 763 
Ofvertahga .................. - 179 - - - 155 - - - 334 

Summa 178 651 386 l 108 l 333 l 294 l 1950 
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Ekonomikompanie1·na bes tod o den 30 oktober 1905 a f: 

Il. ekonomikomp:t. 2. ekonomikomp:t. l ~ 
z .q z 

_,...., 3 f-i ~ o f-i "i 
~ O: p p 3 8 ~= ?T ~ !-+. 

p P'' r. >-'H, 
~ .., 

p ....... ~ ~ ..., p ~·<l ?' P.. <i 
~ a~~ P.. <l ~ crq "' 

~ 2f et- . ' ~ 2f et- ?' 7 
~ ~ 

l l 
Underofficer skorpraler ... 24 - - 16 - - 40 
1:a klass sjömän .. . ..... .... 84 14 - 42 20 - 160 
2:a » » .... .. ..... 72 11 - 41 16 - 140 
3:e » )) .......... .. 44 - - 9 40 - - 23 52 
Rymde ..... .. .. . . . .. .. .. . ..... 1 - - - 3 - - 3 

Summa l 224 l 25 l - 9 Il 142 l 36 l- 23 l 395 

E ldarekompanierna bestodo den 30 oktober 1905 af: 

w l 1. eldarekomp:t. 2. eldar ekom p: t . "' s 
l <l .q .q if)~ 

p p g Q= ..., 
c. M- o, ~~ ..., z r. P z b :r ~CD p 

P'' p ~ · <l ~ ~: ~ s:, ;:J ..., 
~ IJQ CD ""'"' ~ IJQ <t> aq · p_., 
M- ?' 7 ~ ' et- ?' 7 

~ ~ ?' et-

U nder offi cerskorpraler .. . 
l l l 

39 58 - 25 30 - 152 
1:a klass sjömlln ... ..... . ... 133 31 - 100 - - 264 
2:a > 

: ::: :: ::::::: l 
193 - - 8 69 6 - 260 

3:e » 124 - - -- 46 42 - -12 108 
R ymde ··· ···· ······· ··· ··· ···· 4 - - 4 - l - - -

Summa l 493 l 89 1- 5s ll 236 l 36 l-12 l 784 
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Handtverkskompaniernas styrka den 30 oktober 1905 fram
går af följande tabeller: 

-

Underoffiserskorpraler ... 
1:a klass sjöm än .. . ...... ... 

2:a » » ··········· · 
3:e • » ······ ··· ··· 
Rymd e ······· ·· ··· ·· ·········· 

Summa 

·r. Öfvertalig. 

Under offi cersk orpraler .. . 
l :a klass sjömän .... .. ... . .. 
2:a > » .. ...... .. .. 

3:e 
Rymde 

·r. Öfvertaliga. 

l:a handtverkskompaniet. 

Vapen- Timm er - Torp ed- w 
<t> 

IJQ smeder. m än . h and tv . w ~ >' (/) 

<l .q ~ l .q 
<l l .q s o' 

f:i z p p f:iz p s s r. .., z r. r. ?' s ~ ~: p ~ f:;~ l p ~ ;;~ l p 
~ ..., 

~ ~ ~ p 
P.' et- p_. , M- ~t et-

..., 
~ ?' ~ ?' p ~ 

7 l l 7 l 1 l 1 l 4 21 l 2 
12 - 12 - 8 - 32 2 
9 - 7 - 8 l 25 -
9 - 4 - - - 13 -
1 - 1 - l·X· - ·- l 1 -

38 1 31 - 17 5 l 92 l 4 

2:a handtverkskompaniet. 

Vapen
smeder. 

Timmermän. 

2 

2 

Torped
handtv. 

4 
7 3"· - .. 

l 

1-3 
8 
m 
p 

s s 
p 
~ 
~ 

23 
34 
25 
13 

l 

96 

w 
>' s s 
?' 

12 
13 
16 
8 
l 

\ 
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JJI[inörlcompaniet utgjordes vid samma tid af: 

Underofficerskorpraler ............................. . 
l:a klass sjömän .......... .... ........................ . 
2:a 

3 
6 

26 

7 
19 

6 
3:e .. . .................... ............... 31 - 28 

Summa l 66 32 1- 28 l 

l :a 
2:a 

Båtsmanskompanier-na utgjordes vid samma tid 
klass sjömän ..... .. ................ .. 

» 

3:e » 

V arfsklass .. ... . 

Slceppsgossekårens styrka den l oktober 1905: 
på l: a kompaniet ........... . ..... .. .. ... : .. ...... .. ...... . 
» 2:a » 

» 3:e » 

Vakanta ...... ... 

Under året hafva afgått: 
genom karlskrifning . .. . .. .. . .. .... .. ... ...... ...... ... .... ... .. . . 

» dödsfall ....... 
på grund af sökt af sked.. .. .. .. . .. .. . .. . .. . ............ .. ..... . 
afsked på grund af visad oförmåga .......... ..... .. .. .. . 

» » dåligt uppförande .... ...... .. .. ... . 
» » kassation .. . ... .. .. ...... ..... .. .. 

af: 
48 
34 
65 
12 

148 
146 
138 

68 

161 
2 

29 
18 
54 

6 

10 
25 
32 
3 

70 

159 

500 

Afförda ur rullorna såsom rym m are . l 271 

Nyantagna .. .. . .... ... ... ... .. . ......... ... ...... ... 177 

Af de karlskrifna hafva anställts på kompanierna: 
vid Carlskrona station .. .. .. .. ... .. .. .. . ..... . . .. ...... . . 82 

» Stockbolms ..... .. ........ ... 79 

Vid skeppsgosseskolan i Carlskrona har undervisning med
delats 429 skeppsgossar. 
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Vid kungl. kustartilleriet bestod manskapsstyrkan den 30 
sept{! m ber 1904 af: 

Artilleriafdelningen: 

U nderofficerskorpra1er .... ... .. . _ ................... . ..... . ..... . 
l:a klass kustartillerister .. .. .... .. . . .. .. .. . ... .. .... ..... ... . .. 

2:a » 

3:e » 

» 

)) 

Vakanta ........ .. ........... .... . ....... . .. .... .. ....... ..... .. 

Minö;·afdelningen: 

Underofficerskorpraler ......... ... ............... -~ ...... . 
l :a klass kustartillerister ...... .... ................ ...... .. .... . 
2:a » » ......... .. ..... .. .. .............. . ....... . 

3:e » 

Vakanta .. ... ... ................................... . .. ..... .......... ..... . .. 

Ekonomiafdelningen: 

U oderofficerskorpraler ........ .............. .... . ... .. ...... . .. .... .. 
l :a klass kustartillerister .................... .. ... ............... .. 
2:a » ...... ... .. .......... . .. .. .. .. .. . .... .... . 

3:e )) 

Vakanta ................................. ...... .............. .. .. .. ... . 

Eldareardelningen: 

Underofficerskorpraler ........ .. . ,. .... ... ...... .. . .. 
l:a klass kustartillerister . .. . ......... .... .............. .. .. 
2:a >> 

3:e 
Vakanta .. . ..... 

Handtverksafdelningen: 

Underofficerskorpraler .. . .. ... ......... . .. . .................... .. 
l :a klass kustartillerister ..... .. ...... .. ......... ...... .......... . 
2:a » )) 

3:e » )) 

Vakanta ..... ............. .. ........ .. ....... · .. .. .. ... .. ...... . 

40 
151 
227 
318 
44 780 

18 
57 

110 
153 

22 360 

9 
28 
32 
25. 

6 100 

3 
12 
17 
19 

l 50 

5 
2 

14 
2 
l 24 



-112 -

Antalet beväringsmän, som ;nsta··zzt s"g t ·zz • • z vapenöfning vid 
fiottan, utgjorde år 1905.*) .. 

l Vid Carls- Vid stock-
krona station holms 

station 

Tillsammans l, 
vid båda 

stationerna 

Till f äs tningstjänst inskrifnal-----t-----L----1 
(första tjänstgöring) ... ... .. . 594 632 1226 

Till annan särskild tjänst än 
fästningstjänst eller till al
män tj ånst (första tjänstgö-
ring eller tjänstgöring i en 
följd) ... ... ........................ . . 1326 805 2131 

Till fäs;mingstjänst inskrifna 
r epetitionsöfning) ..... . ........ . 535 556 1091 

Till annan särskild tjänst än 
fästningstjänst inskrifna (re-

Af 

Af 

petitionsöfning) .. . ..... . ........ . 347 351 698 
Summa bevä;;:. r:ln:-g:s:Jn-::-än--t[--:::-28;::0~2:-+--234~4:_..!...--5~14::_:6::..._ 

ofvanstående antal öfvades: 
om bord å fartyg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . å sjöfästningarna ........ .. .. ...... ...... .. ... ... .... ... ... ..... ..... . .... . .... .. ..... ... ... .... .. .. . 

1900 
2255 

endast i land å flottans stationer..... .... .. .. ... .... ... . .. 616 
Summa vapenöfvade 4771 

tillstädeskomna afgingo: 
enligt § 108 inskrifningsförordningen hemförlofvade 
af annan anledning hemförlofvade eller afgångna ... 

Summa hemförlofvade 
Summa hemförlofvade och vapenöfvade 

-;:-) Utdrag ur riksdagsberättelsen. 

221 
154 

375 
5146 
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III. 

Flottans stabs verksamhet.*') 

Från föregående år hafva följande arbeten år 1905· 
fortsatts: 

fullständigandet af flottans mobiliseringsplaner; 
bearbetandet af statistiska uppgifter rörande främmande 

man ner; 
tillgodogörandet af inom skärgårdame gjorda sjömätnin-

gar för sjömilitära ändamål. 
Följande förslag af större vikt och omfattning hafva af-

gifvits: 
till beredskapsbestämmelser för gnistsignalstationer; 
till föreskrifter för utbildning och öfning af värnpliktige 

år 1905; 
till nytt salutreglemente; 
till öfningsplan för flottan 1905; 
ti] åtgärder för fyllande af vakanser vid flottan; 
till tillägg till skjutinstruktion för flottan , I, artilleri; 
till plan för flottans öfningar år 1906, under förutsätt

ning af ändrade tiller för de värnpliktigas iuryckning; 
till fördelning af manskapet inom sjömanskårens afdel

ningar, yrkesgrenar och lönegrader, samt till fördelning af un
derofficerarne å de särski lda staterna å flottans stationer un-
der år 1906; 

till ökning af flottans stampersonal, som erfordras för af 
marinförvaltningen i underdånighet till nybyggnad föreslagen 
materiel; 

till ersättning åt värnpliktiga, som under året varit in-· 
kallade till extra tjänstgöring; 

*) Utclrag ur riksdagsb erättelsen. 
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till bestämmelser fö r clykarpersonalens utbildniocr· 
"l l b' 

tt ändrade bestämmelser angående flaggor och befäls-

ieeken för flottan , kustartilleriet och lotsstyrelsen · 

_ti ll program för omfattning af utbildningsk~1rs för pm·so

nal VI~ lotsverket för tjänstgöri u g vid kustsignal väsendet; 

till de öfningar med flottans personal ombord, som afses 

taga sin början under tiden l januari- -31 mars 1906 · 

till kungl. maj:ts nådiga kungörelse augåeude' h vad å 

svenska fartyg iakttagas bör vid sammanträffande m ed örloo·s

fartyg m. n.1. samt angående hvad till svenska handelns o~h 
sjöfartens betryggande under krig emellan främmande makter 

bör iakttagas; 

. ti ll ändringar i och t illägg till kungl. maj:ts nådiga för

ordmng angående undvikande af ombordläggning samt signa

ler för angifvande af nöd å fartyg den 9 decem ber 1896· samt 

. . ti ll cle sjöhandlingar, h vilka skola u tlämnas till å' expe

ditlOn u tg·ående fartya_ 
D • b 

Atskilliga förslag af hemlig natur hafva därjämte af
gifvits. 

Utredning och yttranden hafva dessutom afgifvits rö
rande: 

betänkande och förslag till ändrad organisation af flot

tans sjömanskår samt därm ed sammanhängande föreskrifter 
Jn. lll; 

ifrågasatt viss tjänstetid för befordran till kapten; 

vän~pliktiges anställning vid sjömanskåren (gemensamt 

med mannförvaltningen); 

. . betänkande och förslag angående icke vapenföra värn-
pbktlbo·as t]änsto·öri n a· 

b bJ 

äfvensom åtskilliga andra till chefen för flottans stab bän
:skjutna frågor . 
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IV. 

Af chefen för kustartilleriet och inom chefens för 

kustartilleriets stab utförda arbeten af större vikt.'') 

Följande arbeten hafva utförts : 

full ständigandet af mobiliseringsplaner; 

förslag ti ll vissa delar af reglemente för flottan, del III, 

1mst.ar tilleriet; 
förslag till r eglemente för kustartilleri ets skolor och öf

Jlingar; 
förslug till rekrytundervisning för kustartill eriet samt för

~l ag till vissa delar af skjutinstruktion för kustartilleriet. 

Dessutom hafva inom ku starti lleriet utarbeta ts förslag till 

lärobok i vapenlära för kustartilleriets korprals- och underoffi

cersskolor, del II; samt 

förslag til l strålkastarereglemente för kustartilleriet. 

v. 

Flottans öfningar och undervisningsverk. ''') 

Under det med den l oktober 1904 började uudervi s

nings- och öfningsåret h af va fö ljande fartyg varit an vända : 

korvetterna Freja och Saga under omkring 2 månader 

för öfvande af sjökrigsskolans kadetter i l :a, 2:a, 3:e och 6:e 

7:') Utdrag ur riksdagsb erättelsen. 
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klasserna, hvarj ämte å nämnda korvetter varit anordnade dels 

rekrytkurs för 3:e klas'sens matroser och dels kurs för 3:e klas
sens eldare ; 

kanon båtarna Skuld och Verdande under cirka 2 måna

der samt torpedbåtarna n:ris 9 och 11 under l månad, för 

öfvande af förutnämnda kadetter samt kadettaspiranter vid 

kungl. kustartill eriet; 

öfningsskeppen Najaden och Jarramas samt öfningsbrig

garna Gladan och Falken äfvensom kasernfartyget Norrköping, 

under omkring 4 månader, för öfvande af skeppsgossar . 

För torpedskolans öfningar har under omkring 2:ne må

månader varit sammandragen en torpedskoleafdelning i Carls

krona skärgård bestående af en torpedkryssare, ett verkstads

fartyg, sex J :a klass och fyra 2:a klass torpedbåtar. 

För öfning:ar om bord med beväringsmän hafva varit 

rustade vid Carlskrona station och förlagda till densamma, fyra 

1 :a klass pansarbåtar och ett logementsfartyg - beväringsaf

delnmgen - und er omkring 3 1/
2 

månader; 

För samöfning af stampersonal och värnpliktiga äfven

som för skjut- och signalskol::t hafva varit rustade sex l:a kl. 

pansarbåtar, en torpedkryssa re, två l :a klass kanonbåtar samt 

ett handminefartyg - kusteskadern - uuder omkrino- 2 må-
"' 

nader, hvarjämte und er l månad tvänne l:a klass torpedbåtar 

varit tilldelade nämnda eskader. 

Likaledes hafva för samöfning af stampersonal och värn

pliktiga varit rustade åtta J :a klass pansarbåtar, tv änne tor

ped kryssare, åtta l :a klass torpedbåtar, åtta 2:a klass torped

båtar, ett handminefartyg och ett verkstadsfartyg - kusteska

dern - und er omkring 3 1
/ 2 månader; och hafva dessutom här 

nedan upptagna fartyg varit tilldelade nämnda eskader, näm
ligen: 

l 2:a klass pansarbåt 

l torpedkryssare 
l » 

l Jagare ..... 

l . . . . . 

l l:a klass kanonbåt 

under cirka 1 1/ 2 mån. 
» :. 2 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

P /2 
2'/, 
l 
2 

» 

» 
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4 l:a klass torpedbåtar under cirka Ilf2 mån. 

4 2:a klass » » 11
/ 2 » 

l verkstadsfartyg . . . . » » l 

l undervattensbåt . . . » 2 » 

Å tvänne kusteskadern tillhörande l:a klass pausarbåtar 

hi:lfva äfven öfvats sjökrigsskola ns kadetter i 4:e oeh 6:e klas

serna. 
För förberedande öfningar med beväringsmän haiva va

rit rustade vid Stockholms station och dit förlagda tvänne l:a 

klass pansarbåtar - Stockholrns bevä-ringsafdelning - und er 

omkring 3 månader. 

För förberedande beväringsöfningar sallit för samöfning 

af stampersonal och värnpliktiga hafva under två månader 

varit rustade: 
en 2:a klass pansarbåt, tre 3:e klass pansarbåtar samt 

kasernfartyget Eugenie - Stockholmseslcadet·n - h varjämte en 

l:a klass kanonbåt under ungefär 11
/ 2 månad varit tilldelad 

nämnda eskader. 
För rekognoscering af militärleeler har kanonbåten Svensk

sund varit på expedition i nära 6 månader. 

Kanonbåten Skagul har i omkriug två veckor varit på 

.expedition till Färösund. 

Chefsfartyget Drott bar omkring 2 1
/ 2 månader varit på 

.expedition kring rikets kuster. 

För inskjutning af torpeder bafva verkstadsfartyget Ran 

och torpedbåten N:o 77 varit på exped iti on unrl e r 1 1
/ 2 månad . 

Torpedkryssaren Psilander har uuder 11 dagar varit på 

expedition till S:t Petersburg och 

Torpedkryssaren Ömen und er 12 dagar till Riga. 

Korvetten Freja och kanon båten Svenslesund hafva af

slutat under 190-1 påbörjade vinterexped ition er efter att !Jal'va 

varit rustade, Freja i 6 månader och Svensksund i cirka 4 1
/ 2 

månader. För närvarande är korve tten Freja [Jå expedition 

till aflägsnare farvatten och kanonbåten Svensksund å rikets 

västkust för bispringande af nöd ställda fartyg och fiskebåtar 

samt för uppehållande af ordningen på fiskeplatser. 
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Antalet bevärinqsmän, som instä1lt sig till vapenöfning 

vid fio ttan utgjorde år 1906 5, 146 m an. 

I sjökTigshögskolan, där 2:a a rbetsåret i allmänna kursen 

samt högre kursen pågår sedan den 23 sistlidne oktober, ut

gör antalet elever - i a llmänna kursen 18, däraf 3 från kust

artilleriet samt i högre kursen 2. 

Till ttnderlöjtnanter vid flottan hafva följande antal ka
detter utnämnts: 

den 4 maj 1906 . . 2 

6 )) » l 

» 18 augusti l 905. 29 och 

till underlöjtnanter vid kungl. kustartilleriet hafva den 28 ok

tober 3 kadetter blifvit utnämnda. 

Antalet. elever vid sjökrigsskolan utgör för närvarande 

156, däraf 4 å kustartilleri linj en. 

Vid exercisskolan i Carlskrona hafva 870 man ( däraf i 

befäls- och reservbefälsklasserna 34 man) och vid exercissko

lan i Stockholm 493 man erhållit undervisning . 

Vid skjut- och s·ignalskolorna, förla gda till kusteskadem, 

hafva under året respektive 482 (däraf 25 officerare och 11 

reservoffi cersaspiranter) och 450 man erhållit undervisni qg, och 

vid signalskolan , förlagd i land å Carlskrona station, hafva un

dervisats 98 man, däraf 36 beväringsmiln . 

I underbefälsskolan i Carlskrona har undervisning med

delats 16 r eservoffi cersaspiranter och 27 4 man och vid Stock

holm s stations underbefälsskola hafva un dervisats 79 man. 

Vid minskolan i Stockholm hafva 62 man åtn jutit under
VIsmng. 

Vid skeppsgosseskolan i Carlskrou a har undervisuing med
delats 486 skeppsgossar. 

För kustartilleriet i sin helhet har en skjutskola varit an

ordnad uneler en tid af 61 dagar m ed förläggning, under förra 

delen i Vaxholms och Oscar-Fredriksborgs fästning och uneler 

senare de len i Carlskrona fästning. 

Vid h vardera regementet har anordnats en minerings
skola uneler 121 dagar. 
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Fårösunns kustposition har numera erhållit sin vid kust 

artilleriets uppsättning planlagda fredsbesättning, Fårösunds 

kustartilleridetachement, hvarmerl föreskrifna öfningar bedrifvits. 

Värnpliktiga hafva varit inkallade för dels repetitionsöf

ning und er 35 dagar, dels för första tjänstgöring under 137 

dagar . 
R ege mentsöfningar hafva ägt rum vid Vaxholms och 

CarlsJuona kustartilleriregementens hufvudstation er samt Fårö

sunds kustartill eridetach ement und er för stammen 37 dagar 

och för beväringen 35 dagar . 
U n der år 1905 hafva 3 kadette r afiagt kustartillerioffi cers

examen samt 17 kadettaspiranter erhållit utbildning ombord å 

Hottans öfningsfartyg, af hvilka aspiranter 12 numera äro au

tagna till kadetter. Vid kustartilleriet bafva 6 reservofficers

aspiranter utbildats till reservofficerare. 

Under det med den sista september 1905 tilländalupna 

öfningsåret undervisades vid kustartilleriets skolor: 

Antal man. 

Skolor. 
;..-' 

~8o ~~<! m crq ~ ~ ac6 i [ ~ 

8~~ 8 ,_. m 8 
CD ~- O ro&.fj 8 
~~s ~~o ~ & (])~ 

so 9·(1) 5D ~-~ 

Rekrytskolan ...... ... .... .. .. ......... ....... ·· ... 1 20-l 215 419 

Korpralskolan ................... ... .......... . 93 111 204 

Underofficersskolans specialkurs .. .. 11 20 31 

» allm. kurs .... .. 19 211 43 

1 

' 
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VI. 

Utveckling och underhåll af flottans materiel. 

a) Fartygsmateriel.''') 

Under år 1905 hafva nedannämnda, genom kungl. rna

rinförvaltuingen kontraherade arbeten blifvit utförda och leve
rerade: 

torped båten Plejad , levererad af Augustin N ormand & 
C:o i Le Havre; 

jagaren Magne, levererad af John S. Thornyeraft & C:o, 
Limited, London; 

pansarmaterielen till pansarbåten Oscar II, levererad af 

Schneidcr & C:o, Le Creusot, Frankrike; 

kompressionspump till jagaren Magne, levererad af Lud

vigsbergs verkstads aktiebolag i Stockholm; 

ankarkättingar till skeppsgossefartyget Najaden, levererade 
af LJ'usne-Voxna aktie bola()'· 

b J 

ankarkättingar till korvetten Freja, levererade af Kohlsva 
järnverks aktiebolag. 

Genom kungl. marinförvaltningens 

trakt afslutats om leverans till flottan af 
vererade arbeten: 

försorg bafva kon
följande ännu ej le-

jagaren Vale med Kockums mekaniska verkstads aktie
bolag; 

2:dra klass torpedbåtarue n:r 93 och n:r 95 med Berg

sunds mekaniska verkstads aktiebola o· 
b' 

De viktigare och mera omfattande arbeten, som under 

år 1\:105 utförts vid flottans stationer utöfver de arbeten, bvilka 

·i:·. Utdrag ur riksdagsber ättelsen. 
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äro att hänföra till materielens reparation, underhåll och klar

göring för expedition, äro följand e : 

vid Car·lslcrona station: 

ändringsarbetena för försättande i fu ll t tidsenligt skick af 

2:dra klass pansarbåten Thordön hafva af slutats; 

arbetena å tvanne undervattens bredsidetorpedtuber för 

pansarbåten Oscar II hafva afslutats och tväno e däcks-torped

tuber för jagaren Magne tillverkats; 

nybyggnaden af bevakningsbåten Carl Edholm !tar afslu

tats äfvensom förändringen af stångtorpedbåtarna n:r 143 och 

n:r 145 till bevakningsbåtar; 
nybyggnaden af l:a klass torpedbåtarne Castor och Pol

lux samt 2:a klass torped båtarne n:r 87 och 89 har påbörjats; 

nybyggnaden af två ångslupar till pansarbåten Oscar II 

har pågått och i det närmaste afslutats; 

nybyggnaden af två ångslupar till pansarkryssaren Fylgia 

har pågått; af dessa är den ena färdigbyggd och den andras 

byggnad i det närmaste afslutad; 

nybyggnaden af en ammunitionspråm och en proviant

transportpråm har i det närmaste afslutats; 

arbetena med isolering och förstärkt värmeledning å pan

sarbåten Niord hafva afslutats och å pansarbåten Oden på

börj ats; 
isolering af de bebodda delarue af torpedbåtarue Meteor, 

Stjerna, Orkan vch Vind har utförts; 

ny ångpanna har till verkats och insatts i ångmudder

verket; 
å skeppsgossefartygen Najaden och Gladan har en del 

ändringsarbeten utförts; 

vid Stockholms station: 

nybyggnaden af 2:dra klass torpadbäten n:r 91 har på

börjats; 
Tidsh·ift i Sjöväsendet. 9 
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ändringen af stångtorpedbåten n:r 149 till bevakningsbåt 
har afslutats; 

ny ångpanna till ångslupen O. F. tillverkats. 

b) artillerimateriel, projektiler, torpeder m. m.'''). 

Under år 1905 har för kungl. flottans räkning anslbffats: 
21 och 15 cm. kanoner för pansarbåten Oscar II och 

pansarkryssaren Fylgia, 57 mm. kanoner för pansarbåten Oscar 
II, projektiler, krut och brandrör m. m. för kompletterande 
af förråden för så väl fartygen som fästningarna. 

Vidare har anskaffats: 
en del inventarier för minspärrningen vid Carlskrona, di

verse handminmateriel, bomullskrut, elektriska kablar samt eu 
clel materiel för tillfälliga sprängningsarbeten oeh kontramine
ring äfvensom åtskilliga torpeder, undervattenstuber till pan
sarkryssaren Fylgia samt di vers e gnistsignalmaterieL 

Till verkning af bandminor har pågått. 

·X·) Utch·ag nr riksdagsb er>ittelsen . 
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Skjutningar utförda vid Carlskrona skjutbana under år 1\lOi). 

~nad. ~~tm. 
Jan. 2- 3 

J<~obr. 

Mars 

12 

12 
20 
25 
25 

26 
28 

3 
6 

6 
7 

16 
21 
24 

3 

10/2-2/3 

10 
11 
11 
1G 
16 
16 
21 

22- 28 

Skjutningar. 

Profskjutning af 37 mm. patronhylsor M/98. 
af 57 mm. stålgranater M/89 från 
Yirsbo. 

af NK. (57) l 
af NIL ('5, sol olika l everan ser. 
af NK5 (57) 

Förnyad profskjutning af 57 mm. stålgranater 
M/89 hån Virsbo. 

Profskjutning af NK5 C"/so-o2). 
Skjutning för bestämmande af laddning för 

profskjutning af 12 cm. hpgr. 
M/03, kp. 

Profskjutning af 12 cm. hpgr. M/03, kp. 
Skjutning för bestämmande af laddning för 

profskjutning af 25 mm. cm. hpgr. 
llf/03, kp. 

Profskjutning af NK. (25) J .
1
. 

1 , af NK5 (l 2) \ oh .;:a everanser. 

af 25 cm. hpgr. Mf03 kp. 
af B::\1: krut i 25 cm. kanon. 

,, . af 57 stålgranater .l.VI/89 . från 

1 
V1rsbo. 

Skjutning för bcst>immande af laddning ti.ll 47 

l . . . m1~1. Sti. k. M t95 af ~Ko_ (5?)· 

l 
Senesk]utnmg af 20 mm. tubk. ;..1f 19 1 l o cm. 

och 12 cm . Sti . k. M/94. 
Profskjutning af B::\I krut i 21 cm. kanon. 

af :N}{,, (21) i 
af NK, (21) 
af NK •. (21) olika leveranser. 
af NK1 (25) 
af NK. (25) 

Slutprofskjutning å fortet Ellenabben. 
Profskjutning af 15 cm. hpgr . .i\if03. kp. 



Mars 
April 
Maj 

Juni 

Juli 

Augusti 

30 
14 
8 

17 

17 
18, 20 

25 
26 
27 

2, 5 
8 
8 
8 

17 

20 

26 
3, 4 

7 

12 
17 

17 

18 
20 

26 

26/7, 1/8 
7 
9 

16- 22 
23 
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Profskjutning af NK. (15). 
af brtsp erkussionsrör 11/94. 
af 57 mm. stålgranater M/89 fr. 
Virsbo. 
af NK, (57, 47, 38) olika leve
rans er. 

Skjutning för b estämmande af laddning till 25 
mm. 2-pip. kulsp. M/84 afNK1 (37). 

Profskjutning af NKt (25), olika leveranser. 
Inskjutmng af tid- och perkussionsrör l\I/91-94. 

Profskjutning af NK. (25).1 
» af NK< (21) olika leveranser. 

'' af NKs (12) 
af 12 cm. hpgr. M/03, kp. 
af 57 mm. tackjärnsgranater M/95. 
af NK, (57, 47, 38). 
af NKs (57). 

Förnyad profskjutning af 15 cm. hpgr. "11"/03, 
kappad. 

Skjutning för bestiLmmande af laddning t ill 25 
mm. 2-pip. kulsp. l\fj84 af NK G 
(24). 

Profskjutning af NKs (57). 
Anskjutning af 10 st. 57 mm. ss . k M f89 B. 
Profskjutning af 57 och 47 mm. patronhylsor 

M/95. 
af NK• (15) samt D. Nc krut. 
af NKs (12) samt basperkussions
rör Mf93. 

Förnyad pr.ofskjutning af NKs (12) samt bas
perk .-rör Mf94. 

Profskjutning af NK .. (21) och NK. (25). 
af NK. (12) samt extra laddning 
till 12 cm. ss. k. M/03. 

Skjutning för bestämmande af laddning till 47 
mm. ss. k. M/95 af NIL (57). 

Profskjutning af 15 cm. hpgr. M/03, kp. 
af 12 cm. hpgr. M/03, kp. 
af 57 mm, tackjärnsgranater 
M/95. 
af 21 cm. hpgr. Mj03, kp. 
af NKs (12). 

Augusti 

Sept. 

Okt. 

Nov. 

Dec. 

23 
23 
31 

11-26 
28 
3 
6 
6 
7 
l 

18, 25 

25 

2 
21 

23 

23 
24, 25 

27, 30 

5 
6, 9 

6, 18 
19 

21 
21 
28 

28 
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Profskjutning af 57 mm. patronhylsor Mj89. 
af NKö (57). 

, af N.K. G. (24). 
af 57 mm. patronhylsor M/89. 

af NK< (25) l 
af NK., (15) 
af NK< (' 5 jso- o2) olika lev. 
af NKs (57) 
af NKs (12) 

» af basperku ssionsrör, större Mf93 
af 15 cm. hpgr. :M:j03, kp . från 
Bofors. 
af ·15 cm. hpgr. M/03, kp. från 
Finspon·g. 
:vf 57 mm. patronhylsor M/89. 
af NKt (57) samt basperkussions
rör M/89. 
af hammare och spärringar till 
basp. -rör M/89. 
af NK, (37). 
af 7 s t. 70 mm. pansarplåtar fr. 
Kohlswa. 
af 2 st. 80 mm. och 4 st. 140 
mm. pansarplåtar från Kohlswa. 

» af NK. (21) samt NKs (12). 
af 12 cm. hpgr. lf/03, kp. samt 
NKt (37). 
af 21 cm. hpgr. Mf03 kp. 
af 12 cm. tornlavettage å V. 
Hästhol men. 
af 57 mm. patronhylsor M f95 . 

af 37 mm . patronhylsor M/98. 
» af 57 mm. stålgranater Mj89 från 

Virsbo. 
af 57mm.tackjärnsgranater M f9 5. 
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c) Hus och andra byggnadsarbeten. ''') 

Vid Carlskrona station hafva följande arbeten fullbordats 
eller påbörjats: 

exercis- och gymnastikhuset för skeppsgossar samt arbe

tena å nya artilleriinventariekammaren ha f va afsbtats. 

.. nyby~~uaden ~f förrådshus för laddade minor 'å Espe

skar och Ifo samt af tre ammunitionsförrådshus å Kalsholmen 

har afslutats · 
' ' 

i skeppsgossarnes kokhusbyggnad bafva arrestlokaler in-

redts, ån~kok:inrättning och värmledning installerats, hvarjämte 

den u ya angpannebyggnaden därtill afslutats; 

byggandet af en mobiliseringskaj har fortgått· 

förlängningen af Oscar II:s docka har afsluta~s· 
. ~ortsprängningen af ett underv:attensgrund vid' torpedin

sk]utnmgsbron har afslutats och ett grund utanför torpedbåts

shpen borttagits; 

ny verkstadsbyggnad för fyrverkslaboratoriet är under 
uppförande; 

luftkompressionsmaskineri för maskinverkstädema har an

skaffats och uppsatts samt pneumatisk verktvaslednirw till nva 
d l .Jo o " 

oc wrna anordnats. Till samma dockor har elektrisk kabel 

för belysningsöfverföring ocb till Oscar II:s docka kabellednino· 

för kraftöfverföring anskaffats och nedlagts. 
5 

Vid Carlskrona fästning hafva arbetena å Västra Häst-
holms fort sam t f ö · f.. t d r m1n orsvare s or nande fortgått enligt 
plan. 

. Arbetena å Carlskrona kustartilleriregementets kasern

etabhssement i Carlskroua bafva afslutats. 

Vid Älf~borgs fästning hafva arbetena å Oscar II:s fort 
fortgått. 

·X) Utdrag ur riksclagsberättelsen. 
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Vid Stockholms station har ett galärskjul inredts för be

väringen och området däromkring anordnats för beväringens 

öfningar; 
kajen utanför kolskjulen på Kastellholmen har delvis om

byggts; 
en byggnad för torpeder är under uppförande på Skepps

holmen. 
Vid TTaxholms och Oscar-Fredriksborgs fästning hafva ar

betena å torpedbatteriet vid Oscar-Fredriksborgs fort fortgått 

enligt plan. 
Byggnadsarbetena för minförsvarets ordnande hafva af

slutats. 
Uppförandet af kasernetablissement för kustartillerirege

mentet har fortgått. 
Vid Fårösunds kustposition bafva arbetena för minför

svarets ordnande fortsatts, liksom ock arbetena å kustartilleri

etablissementet därstädes. 
Arbetena vid Rörningsholms kustposition för n:införsva

rets ordnande hafva fortsatts. 

VII. 

Sj ö karteverket.*) 

Under år 1905 hnfva sjömätningsarbetena blifvit utförda 

vid Västerbottens läns kust och skärgård i norra K varken, 

där dels östra kusten af Holmöarne från 1902, 1903 och 1904 

års slutpunkter blifvi t färdigmätt , dels 'N orc1ma1iugsfjärden in

till slutpunkterna vid Järnäsudde och Stora Sandskär upp

mätts samt dels lodningar ägt rum till sjöss, tillsammans om

fattande en areal af 2,81 kvadratmil i skalan l : 20,000 och 5,15 

kvadratmil i skalan l: 50,000; 

i Stockholms läns skärgård, hvarest omkring Gälnan och 

·ll) U t ch·ag ur rihsclagsb erättelsen. 
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Gälnöport 0,51 kvadratmil i skalan l : 20,000 blifvit uppmätt; 
samt 

i Göteborgs och Bohus läns kust och skärgård, där tri
angelmätning utförts mellan Tistlarne och Marstrand. 

Nettobehållningen af förså lda kartor utgjorde 23,977 kro
nor och 10 öre. 

VIII. 

Lotsverk et.';') 

Under år 1905 har lotsuppassningen vid Krokskär indra

gits, äfvenledes har Svenska Högames lotsplats med utgånaen 

af år 1906 indragits och därvarande personal förfiyttats b på 

öfvergångsstat. En tillfällig lotsplats har inrättats vid Gran
kullaviken å Öland. 

Seclan arbetena för upptagande af en djup ränna genom 

Kalmar-sund numera blifvit utförda, har rännan blifvit ut

märkt med 10 lysbojar, af bvilka 2 bekostats af Kalmar stad 

sa~1t 5 pyramidbojar, äfvensom en kombinerad klock- och lys~ 
bo] norr om rännans norra mynning. 

Nya fyrar hafva uppförts på Arholma, Yxlan och Furu
sund. 

Det uneler år 1904 påbörjade fyrbyggnadsarbetet å Rönn

skär har afslutats och en lotshamn därstädes fördjupats . Fy

ren på Hanö är uneler ombyggnad. En ny fvrbyao-nad på 
rr-· l J bb 

1st arne har påbörjats. 

En mistklocka har uppsatts vid Djurstens fyr. 

·X) Utch·ag ur riksdagsb erättelseli. 
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IX. 

N a viga tionsskolorna."') 

Vid rikets navigationsskolor hafva under läsåret 1904-

1905 varit inskrifna i navigationsardelningen 377 elever, af 

hvilka 189 utexaminerats såsom styrmän och 106 såsom sjö

kaptener, samt i maskinistafdelningen 217 elever, af bvilka 

110 afiagt maskinistexamen och 71 öfvermaskinistexamen. An

talet af dem, som utan att såsom elever hafva tillhört skolorna 

åtnjutit undervisning därstädes, har utgjort 118, af hvilka 40· 

afiagt styrmans-, 8 sjökaptens-, 2 maskinist- och 2 öfvermaski

nistexamen. Dessutom hafva 20 elever och 66 privatister af

lagt godkänd examen i ångmaskinlära. 

x . 

Nautisk-meteorologiska byrån.*) 

Antalet af de under byråns tillsyn lydande särskilda ob-· 

servatiansstationer utgöras för närvarande af 20 stationer för 

fullständigare meteorologiska observationer, 24 stationer för en

dast neclerbördsobservationer, 16 stationer för hydrografiska 

iakttagelser, af h vilka stationer l O äro förlagda till fyrfartyg, 

8 stationer för vattenhöjdmätning medelst registreringsappara

ter, 5 stationer för vattenhöjdmätning medelst observationer å 

peglar förutom 6 dylika stationer inom Mälaren, hvilka sist-

·r.) Utdrag lU" riksdagsberättelsen. 
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nämnda bekostas af hushållningssällskapen i Stockholms, Upp
·sala, Västmanlands och Södermanlands län. 

Meteorologiska observationsjournaler, förda på fartyg å 

.aflägsna farvatten, hafva inlämnats från två af kungl. flo ttans 

och ett handelsfartyg. Sedan erforderliga utdrag af dessa jour

naler blifvit verkställda, komma de att afsäudas till meteoro
logiska institutet i Utrecht. 

Byråns bok- och kartsamlingar hafva blifvit på vanligt 
sätt förökade. 

XI. 

Båtsmanshållet.*) 

Enligt från chefen för flottans stab inkommen uppgift ut

g jorde den kYarvarande effektiva styrkan af båtsmän elen l 
november 1905 161 man. 

XII. 

Utrikes kommenderade officerare m . fL·'•) 

En officer vid kungl. flottan och en torpedingenjör hafva 
i Fiurne besiktigat hos firman Whitehead & C:o beställda tor
peder m. m. 

En officer af kungl. flottan har i utlandet tagit kännedom 
om förbättringar rörande torped väsendet. En officer af kungl. 

iiottan har i Essen hos firman Fried. Krupp besiktigat basper-

·X·) Utch·ag ur r iksdagsberättelsen. 
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knssionsrör, afsedda för projektiler till lätta snabbskjutande 

kauoner. 
En officer af kungl. kustartilleriet bar i Tyskland besik

tigat kablar. 
En officer af kungl. kustartilleriet har i Tyskland utbil

dat fOig i ballongtjänst 
En ingeujör har i N e w Castle on rryne besiktigat bos fir

man Henry vVatson & Sons beställda propellrar för pansarkys

saren F ylgia. 
En ingenjör har i England inhämtat kännedom om tur

binmaskineris användning för krigsfartyg. 

XIII. 

Kommitteer m. m/) 

I afseende å kommitteer, som af kungl. maj:t, på före

dragning af chefen för sjöförsvarsdepartementet blifvit tillsatta , 

och liknande beredningar, bvilka blifvit, på grund af kungl. 

maj:ts bemyndi gande, af nämnd e chef tillkallade, är följande 

att meddela: 
l:o) Kommissionen för afgifvande af förslag i vissa frå

gor rö·rande minväsendet tillsattes den 24 januari 18\:l6. (Kom

missionens leda möter åtnjuta ingen annan ersättnin g än rese

och traktamentsersättning för verkställande af erforderliga ar

beten utom Stockholrn s stations område.) 
2:o) Beträffande en den lO febru ari 1899 tillsatt kommitte 

för utredning af vissa frå,qor rörande fiottans station i Stoclc

holm, hvilken kommitte den 31 augusti 1900 afgifvit betlin

kande och förslag i fråga om första delen af dessa uppdrag 

Bller åvägabringande af utred ning och uppgörande a [ förslag 

.;.;) Utehag ur riksdagsberättelsen. 
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ti ll nytt etablissemang för flottans station i Stockholrn, ha r 
kungl. maj:t genom nådigt bref den 21 september 1900 för
klarat, att med fullgörande af det kommitten i öfrigt lämnade 
uppdrag, nämligen att verkställa utredniug och inkomma med 
förslag om beredande flf medel för det nya etablissemanget 
äfvensom för anordningar till underlättande af mobiliseriug af 
flottans till Carlskrona station hörande fartyg genom försälj
ning af Skepps- och Kastellbolmarna samt galärvarfvet, skulle 
tills vidare anstå, samt bemyndigat chef:n för sjöförsvarsde
partementet att i ärendet tillkalla sakkunniga. Sedan vissa ut
redningar i ärendet ägt rum under år 1902, 1903 och 1904 
har chefen för sjöförsvarsdepartementet den 24 juli 1905 till
kallflt generallotsdirektören D. U. V. Linder, f. d. öfverclirek
tören G. W. Svenson och arkitekten J. L. Peterson för verk
ställande af ytterligare utredning af ämnet. Något yttrande 
från dessa personer har ännu icke inkommit. 

3:o) Genom kungl. brefvet den 17 oktober 1902 uppdrogs 
åt chefen för sjöförsvarsdepartementet att tillkalla högst fem 
sakkunniga jämte en sekreterare för att i enlighöt med de när
mare föreskrifter, departementschefen ägde meddela, inom de
partementet biträda vid en revision af gällande skeppsmät-

i ningsförfattningar. 
Med anledning häraf utsågs dåvarande kommerserådet, 

numera envoye extraordinaire och ministre plenipotentiaire vid 
kungl. norska hofvet E. A. Gi.intber, kapteuen G. O. W allen
berg och skeppsmätaren C. J. A. Isaksson att med auditören 
L . K. W. Sandberg såsom sekreterare utföra ifrågavarande [lr
bete. Från ocb med den Hi jauuari 1903 har jämväl skepps_ 
mätningsöfverkontrollören K. O. Larsson deltågit i de sakkun
nigas arbeten. De sakkunniga hafva afgifvit åtskilliga yttran
den och förslag i ärenden rörande skeppsmätning och äro fort
farande sysselsatta med behandling af frågor i detta ämne. 

4:o) Sedau riksdagen, på fram ställning af kungl. maj:t, 
beslutat inrättande af en mariningenjörkår, bemyudigades chefen 
för sjöförsvarsdepartementet att tillkalla högst fyra sakkunniga 
för att, i enlighet med de närmare föreskrifter, som departe-
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mentschefen ägde meddela, inom departementet biträda vid 
utarbetande af förslag till föreskrifter för mariningenjörkåren 
och dess reserv m. m.; och utsågos härtill öfverdirektören H_ 
H. Lillieböök, direktören grefve E. H. A. Mörner, kommendör
kaptenen af 1:a graden grefve C. A. Ehrensvärd och kommen
dörkaptan en af 2:a graden H. \V. M. von Krusenstjerna, och 
afgåfvo de sitt yttrande clen 3 augusti 1905. 

5:o) Genom kungl. brefvet den 25 maj 1905 tillsattes en 
kommitte för utredning angående erforderliga förbättringar uti 
utbildningen af bandelsflottans befäl och underberäl m. m. 
Till ordförande i denna kommitte utsågs landshöfdingen C. J. 
A. Wall och till ledamöter kaptenen G. O. Wallenberg, kap
tenen H. O. F. Gylden, föreståndaren för navigationsskolan i 
Strömstad A. rrh on \ sjökaptenen O. F . H edborg och öfverma
skinisten O. Gummesson. Kommitten, som erhöll tillstånd att 
själf utse sin sekreterare, antog härtill amanuensen i sjöför
svarsdepartementet, e. o. hofrättsuotarien G A. Stuart. Efter 
ett kortare sammanträde i juli månad sammanträdde kommit
ten den 20 oktober, bvarefter kommitterades arbeten oafbrutet 
fortgått till den 16 december 1905. 

6:o) Genom kungl. brefvet den 3 november 1905 tillsattes 
en kommitte för omarbetning af reglementet för flottans pen
sionskassa i vi ssa hänseenden, och förordnades till ledamöt9r 
i denna kommitte komm endören P. J. Dahlgren samt kapte
nerna grefve C. A. Wachtmeister och H. O. F. Gylden samt 
till sekreterare t . f. advokatfiskalen hos marinförvaltningen, 
numera expecl itionscbefen H . W olff. 
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XIV. 

Utfärdade författningar.*) 

u n der ar 1905 ha f va på chefens för sjöförsvarsdeparte
mentets föredragnin g följ ande all männa författningar utfänlats, 
nämligen: den 27 juni : kungörelse angående ändrad lydelse 
a f § 2 i nådiga kungörelsen den 22 april 1904 angående främ
mande örlogsfartygs tillträde till svenska hanmar och farvatten; 
den 21 juli: kuugörelse angående ändrad lydelse af §§ 4 och 
17 i förnyade nådiga reglementet för sjökrigshögskolan den 30 
maj 1902, sådana dessa §§ lyda enligt nådiga kungörelsen elen 
4 augusti 190-l; samma dag: kungörelse angående ändrad ly
delse af §§ 2 och 4 i förnyade nådiga undervisningsstadgan 
för sjökrigsbögskolan den 30 maj 1902, sådana dessa §§ lyda 
enligt nådiga kungörelsen elen 4 augusti 1904; den 7 augusti: 
kungörelse angående ändrad lydelse af §§ 5, 7, 15 och 22 af 
kungl. maj:ts förnyade nådiga instruktion för dess lotssty relse 
den 14 oktober 189B; den 6 september : kungörelse angående 
ändrad lydelse af § 32 i kungl. maj:ts förnyade nådiga regle
mente för lotsverkets enski lda pensionskassa den 28 september 
1895; den 13 oktober: förordning angående mariningenjörkåren 
i flottans reserv; samma dag: instruktion för marinöfverdirek
tören och chefsingenjörerna vid flottans stationer; samma clag: 
kungörelse angående a~1tagning och utbildning af mariningen
jörselever, mariningenjörsaspiranter och mariningenjörsstipen
diater samt anställning af extra mariningenjörer m. m.; elen 
27 oktober: kungörelse angående ny örlogsgös m. m.; samma 
dag: kungörelse angående signaler för tillkallande af lots; den 
15 december: kungörelse angående ny löne- och pensionsregle-

·X·) Utdrag ur riksdagsberättelsen. 
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rin o· för lektorer vid sjökrigsskolan; samma dag: kungörelse 
an:ående ändrad lydelse af §§ 5_3 ocl: 54 i förnyade nådiga 
stadgan för sjökrigsskolan den 2o apnl 190?; den .22 .. decrm
be'r: kungörelse angående ändrad lydelse at § 26 1 fornyade 

o dl. o·a 1·rJstruktiouen för marinförvaltningen den 8 dec e m ber na be • 

1899 · samrna clag: kungörelse angående ändrad lydelse af § 
7 i ~ådiga förordningen den 28 november 1902 angående an
ställning och pensionerin g af läkare vid marinläkarkåren 1 flot
tans reserv; samma dag: kungörelse angående ändrad lydelse 
af § 7 i nådiga förordningen den 11 december 1903 ang~ende 
marini ntendenturkåren i flottans reserv; samma dag: kungorelse 
angående ändrad lydebe af § 9 i nådiga kungörel~en d.en 2'1 
juni 1902 angående antagning, utbildning och penswnenng af 
reservbefäl för flottan. 

XV. 

Ändring l bestämmelserna rörande rikets flagga.*} 

Kungl. maj:t har den 27 oktober 1905 utfärdat förord
nin o- ano-ående uppbäfvande af gällande bestämmelser om M b. 

unionstecken i rikets flagga. 

XVI. 

Förändring af postflaggan.*) 

På grund af nådiga beslut den 27 och den 31 oktober 
1905 hafva från och med den l påfölj de november förändrin
gar införts angående den tvåtungade postHaggan och enskilda 
postförande fartygs flagga. 

«) Utehag nr riksdagsberättelsen. 
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•O 

.Arsberättelse i sjökrigskonst och sjökrigs-
historia för år 1905. 

Af ledamoten G. af Ugglas. 

. . Det stora kriget mellan Ryssland och Japan skall sanno
hkt framdeles, då en på autentiska uppgifter grundad histori a 
kunnat utarbetas, tillföra krigsvetenskapen de värdefullaste lär
d.~J~ar. Dessa lärdomar skola måhända i mångt och mycket 
forandra den värdesättning, som nu är den vanlio·a vid be
dömande af de olika anfalls- och försvarsmedlens r~lativa be
tydelse. Lika möjligt är dock, att erfare11heterua från detta 
kri.g skola vi_sa, ~tt ~en hufvudsakligen teoretiska grund på 
hvJlken vår tids sJökrigsmateriel blifvit uppbyggd, i stort sett 
·varit riktig. 

I närvarande ögonblick torde ett försök att draga nåO'ra 
.allmängiltiga slutsatser af detta krig, vara förenadt med st~ra 
svårigheter, och måste, om så i alla fall sker, företagas med 
den största försiktighet. 

Nästan alla underrättelser, som hitintills erhållits om kri
·get, äro nämligen såväl motsägande som ofullständiga, och det 
.är. därför mer än sannolikt, att upplysningar, som framd eles 
bhfva bekantgjorda komma att framställa krigshändelserna i 
.en helt annan dager än den, i hvilken de nu framträda. 
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I ett budskap, genom hvilket Japans nuvarande kejsare 
förklarade sig vilja skänka landet e11 konstitution, förekom 
bland annat följande anmärkningsvärda uttalande: 

»Vi skola sträfva efter att höja vårt lands ära och anse
ende genom at.t från jordens öfriga länder förvärfva oss kun-

skap.» 
Denna kejserliga uppmaning, som efterkommits med säll

synt förmåga och en energi nästan utan motstycke, kan i viss 
mån förklara den häpnadsväckande japanska utvecklingen. I 
stora skaror drogo japanerna till främmande länder oe!J slogo 
sig ner öfverallt, där vetand e stod att inhämta, hvarefter de 
med sina kunskaper återvände till den uppgående solens land , 
för att där praktiskt tillämpa hvad de lärt. 

Och res ultatet af allt detta arbete dAt se vi nu. >>Vi se 
huru ett folk , hvilket för några få år sedan icke ansågs till
höra de civiliserade nationernas krets, kunnat förvär[va sig 
dessa senares kultur och deras vapen, hvilka de använda kan
ske bättre än sina läromästare. Fartygen och vapnen äro väl 
europeiska och stridssättet är studeradt i västerlandet; men i 
stridstornet, bakom kanonerna vid torpedtuberna står ett folk , 
som just bar uppvaknat, ungdomligt och friskt, ett släkte, som 
icke mäter människolifvets värde efter samma måttstock, som 
västerlandets söner, och som därföre besitter det förakt för dö
den , som ensamt torde förläna det lugn , h vilket i stridens ögon
blick kan vara den allt bestämmande faktorn.»'~) 

Det i vissa europeiska pressorgan i början af kriget ofta 
förekommand e hånfulla talet om de gula aporna har för länge 
sedan tystnat, och med andlös spänning parad med beundran 
för det mod och den uthållighet, som ådagalades såväl af rys
sar som japaner, följdes denna jättekamp, hvartill Mikaelans 
rike utmanat det stora, heliga Ryssland. 

Det europeiska högmodet har i mer än ett afseende fått 
sig en hälsosam läxa: En annan kultur än västerlandets och 
en annan religion än den kristna hafva visat sig äga tillräck-

·») Börresen. 
Tidslwift i Sj öväsendet. 10 
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lig bärkraft, att fostra ett folk, mäktigt att med nästan exem
pellös framgång up ptaga striden med Ryssland, denna koloss, 
inför hvilken hela E uropa förut varit benäget att falla till föga . 

Ehuru ej egentligen liggande inom området för denna 
årsberättelse, må det likväl tillåtas att med några ord redo
göra för de i det östasiatiska kriget deltagande stridskrafternas 
gruppenng och förläggning vid krigets början, enär denna 
fråga, mer än som i allmänhet hitintills antagits, torde bafva 
utöfvat ett afgörande inflytande på denn a strid, hvars utgång 
väl för de fl esta var en fullständig öfverraskning. 

Visserli gen hade man under det senaste kri get mell an 
Kina och Japan fått en viss förnimmelse af den krigaranda, 
som besjälade Mikadons fo lk, och sedan dess had e af pressen 
då och då framgått, att Japan ökade sina stridskrafter såväl 
till lands som till sjöss. Men allt detta tilldrog sig i ett af
lägset fjärran och var, tyckte man, så främmande för europei
sim intressen, att i regeln !öga uppmärksamhet ägnades däråt, 
och häraf följde, att, då kriget utbröt, Japans verkliga styrka 
i allmänhet, och kanske ej minst i Ryssland, helt och hållet 
underskattades. 

Inom maritima kretsar torde man dock på många håll 
haft en annan åsikt om krigets sannolika utgång. 

I vårt land spådde sålunda mången sjöofficer, att Japan ,. 
genom att tillkämpa sig herravälde på hafvet, äfven skulle 
ernå öfvermakt till lands. Resultatet har visat, att denna spå
dom var riktig. Kriget har ännu en gång konstaterat sjömak
tens oerhörda inflytande på krigföringen äfven ti ll lands. 

Japans stridsmakt vid krigsutbrottet var i själfva verket 
syunerligen betydande ej blott i kvantitativ t utan äfven, och 
kanske särskildt, i kvali tativt afseende, bvilket, i förening med 
de för detta land sällsynt gynnsamma strategiska förutsättnin
garna, gjorde dess ställning särdeles stark. 
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Den japanska hären kunde sända i fält eu styrka, upp
gåen de till omkring en half mi llJon man, och flottan utgjor
des , om man medräknar de från argentinska regeringen in
köpta kryssarna, af: 

6 st. 1. klassens slagskepp å ti llhopa ... ......... . . 
2 » 2. )) » )) 

S , pansarkryssare )) 

17 » pansardäckskryssare » 

86,000 
11 ,000 
74,300 
62,600 . 

tons, 
)) 

» 

Summa 233,900 tons, 
samt dessutom 19 jagare, ett 80-tal torpedbåtar och en del 
andra smärre fartyg. 

Ryssland å sin sida lär, när kriget tog sin början, öster 
om Baikalsjön hafva förfogat öfver en härsmakt af omkring 
150,000 man, af hvilka cir ka 30,000 sägas hafva varit förlagda 
till Port Arthur och ungefär summa antal t ill Vladivostok och 
Y aln-ställningen. Återstoden vu r förd elad å vissa p u n k ter längs 
järnvägen såsom Liaoyang, Mukden och Kharbin m. fl. platser. 

Den ryska flotta n i· Ostasien bestod af: 
7 st . l. kla~seu s slagskepp å tillhopa 
4 )) 
7 )) 

pansarkryssare 
pattsardäcks kryssare 

)) 

» 

84,700 
46,300 
38,900 

to ns, 

Summa 169,900 tons, 
hvartill kommo 2 torpedkryssare, 26 jagare, ltl torpedbåtar 
och några and ra mind re fartyg. 

På väg till den blifvande krigsskådeplatsen var dessutom 
en rysk eskader l.J eståend e af bland andra: 

l slagskepp . . . .. . . . .. .. . . . . . . . . . om 12,600 tons, 
l pansarkryssare... .. ....... 6,200 » 

l pansardäckskryssare... .. 6,700 » 

Summa 25,500 tons. 

Hade denna eskader kunnat förena sig med de ryska 
sjöstridskrafterna i Ostasien, skulle dessa sålunda i slagskepps
tonnage !Ja f t till sitt förfogande öfver 97,000 tons, eller med 
andra ord, om man ej medräknar de två föråldrade japanska 
slagskeppen af 2. klass, h vad slagskeppen beträffar, blifvit japa-
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nerna ö[verlägsna. När nyssnämnda eskader emellertid icke 

kunde åvägabringa en förening med sina vänner, utan fick 

återvända till Östersjön, förblef japanska fl ottan ö[verl ägsen 

de sjöstridskrafter, som stodo till ryssarnas förfogande i Ost

asien. 

Att så verkligen var fallet fram står än tydligare, om man 

besinnar, att rle japanska slagskeppen och pansarkryssarna 

nästan utan undantag voro fullt mod erua och i sitt slag sär

deles kraftiga fartyg med bög fart. 

D e japanska fartygen voro sam lade i Sassebo, under det 

att ryska Hottans bufvudstyrka låg i Port Arthur och fyra 

kryssare i Vladivostok, hvarjämte några fartyg af mindre be

tyde lse uppehöllo sig i vissa andra närliggande hamnar. 

Såsom nyss blifvit nämndt var ryska flottan i Ostasien 

vid krigsutbrottet , hvad materielen beträffar, otvifvelaktigt nå

got und erlägsen elen japanska. Men ä[ven andra och sanno

likt långt mer betydelsefu lla omständ_igbeter, gjorde redau från 

början ryska flottan s utsikter till framgång särdeles små. 

Bland dessa kan här särskildt nämnas den alldeles otill

räckliga tillgång på dockor och verkstäder , som stod till rys

samas förfogand e, och af denna bri st följde, att r eparerandet 

af skadade fartyg i hög grad försvå rades eller rent af omöj

liggjordes, Vidare torde böra fra mhållas, att valet af Port 

Arthur till operationsbas för den ryska hufvud st.yrkan säker

ligen var särdeles olyckligt. 

Ehuru denna plats , såsom fästning betraktad, kunde an

ses såsom synn er ligen stark, lämpade sig deusam ma dock sä

kerligen icke ti ll operationsbas för en stor fiotta . R edan vid 

krigets början, och sålunda långt innan krigshändelserna visat 

riktigbeten d ära!', fra m hölls denn a synpunkt af f"lera författare. 

Belägen på södra udden af Lioatung-halfön , gi\.r fästnin

gens landförbindelser öfver Kintschau-näset , som till stor del 

kan bestrykas från örlogsfartyg i Talienwau- och Kintschau
bukten. 

En makt, som äger herraväldet till sjöss, kan därföre. 
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genom att besätta · detta näs , och anordna e u blockad af Liao

tung-halfön , helt och håll et isolera fästningen. 
Såsom operationsbas för flottan är Port Artbur vidare af 

det skälet olämpligt, att hamnen äger blott ett utlopp, som 

dessutom är trångt och svårnavigabelt. 
Hamnen betecknas af vissa författare såsom en råttfälla,. 

hvari frå n en i"lotta, som dit lyckats inkomma, har svårt att 

befria sig. Hedden utanför hamnen är å a·ndra sidan allde les 

öppen , och en därstädes förankrad fiotta är utsatt för sjö, samt, 

huru starka sjöforten än må vara, Llottställd för torpedbåts

anfall. Händelserna i kriget synas på ett för oss särdeles läro

rikt sätt bekräfta, det vid fiere fö regående tillfällen ådagalagda 

förhållandet, att en l"Jotta kan auses förlorad eller åtminstone 

urståndsatt att fylla sin uppgift, om densam ma af en i strids

värde öfverlägsen motståndare blifver blockerad i en hamn med 

blott ett utlopp. 
Det kan därföre näppeligen betvif"las, att ryssarna be

gingo ett för dem ödesdigert misstag, när de , clå krig hotade, 

läto sin flottas hufvudstyrka kvarstanna i Port Arthur, i stället 

för att förlägga densam ma till V lad i vostok 
För en i stridsvärde underlägsen l"Jotta, som ej önskar . 

utkämpa en afgörande strid, men snm genom ti ll ämpning af 

»i"leet in be i ng» -principen vill söka att bestrida si n motstån

dare ett oinskränkt herravälde till sjöss, är nämligen Vladivo

stok en synuerligen lämpli g plats, bvars läge dessutom i stra

tegiskt h änseende fö r detta ä ndamål är ypperligt . 

, Vladivostok utgör sålunda medelpunkten till en cirkel, 

hvars periferi går öfver Koreasnudet samt öfver de japanska 

öarua upp till Perouse-sundet och hvars radie är öOO engel

ska mil. 
En till Vladivostok förlagd flotta kan därföre utgöra ett 

allvarligt bot mot hela japanska öriket, på samma gång som 

densamma i viss mån behärskar Korea- , Tsougaru och P erouse

sun den. 
De lokala förhålland ena i Vladivostok erbjuda vidare en 

där stationerad fiotta många och stora fördelar. Om man blott 
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tar i betraktande själfva hamnen, som i öfrigt är både rymlig 

och djup, finnas från densamma tvänne från bvarandra vidt 

s kil! da utlopp. Till Vladi v ostoks skärgårdsområde bör emel

lertid äfven Amour-bukten, som är innesluten af en mängd 

skär och öar. En flotta, som till sin operationsbas valt VIa

divastok har sålunda till sitt förfogaude ett flertal utlopp be

lägna på stora afstånd från hvarandra. 

En blockad af VIadivastok är därföre förenad med myc

ket stora svårigheter och skulle, därest ryska hufvudstyrkan 

varit dit förlagd, troligen hafva kräft en styrka ungefär dub

belt så otor · som elen med hvilken Port Arthur under kriget 

blockerades, och icke ens en sådan styrka skulle m1der alla 

omständigheter med säkerbet kunnat förhindra vare sig en

staka fartyg eller afdelningar att bryta blockaden. 
Under dylika omständigheter hade ;:!et varit nödvändigt 

för J apan att tänka på skyddet af si u a egna kuster. När häJ·

till kommer, att japanska flottan äfven samtidigt måst anordna 

en blockad af Port Arthur, dels för att hindra nämnda fäst

nings proviantering ocb förseende med andra förråd och dels 

för att skydda sina transporter mot den lätta eskader af krys

·sare och torped fartyg, som ryssarna bort förlägga till denna 

plats, torde häraf påtagligen framgå att i så fall det sjöstrate

giska läget för Japan varit långt ifrån fördelaktigt. 
Visserligen är VIadivastoks hamn i regeln tillfrusen från 

slutet af december till börj.an af april, men detta lär eudast 

gälla själ f va ha m n en, h varföre en f-lottas rörelsel'n het ej d ära f 

behöfver lida stort afbräck, om kraftigare isbrytare finnas att 
tillgå. 

Å andra sidan råder ofta i dessa farvatten under 2- 3 
månader af försommaren ytterst tät tjocka, hvilken i synner

ligen hög grad försvårar upprätthållandet af en effektiv bloc

kad , som i öfrigt under vintermånaderna nästan omöJ' lio·aöres 
b b 

genom de då ej sällan därstädes förekommande våldsamma 
stormarna. 

Det ofvan anförda synes berättiga antagandet, att hela 

.krigets karaktär och äfven dess slutliga utgång kunnat blifva 
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en annan, om ryska !iottuns hufvudstyrka varit förlagd till 

Vladivostok i stället för till Port Arthur. 
Säkert är nämligen, att Japans seger uteslutande var en 

frukt af dess herravälde till sjöss. Hade icke flottan kunnat 

t illförsäkra japanska hären en tryggad öfverfart till fastlandet 

skulle, därom kan m.an vara öfvertygad, japanerna, som för

visso noga studerat sjökrigshistorien, aldig hafva företagit den 

öfverskeppning af trupper i stor skala, lwars utförande var en 

nödväudig förutsättning för Port Artburs belägring och hela 

fälttåget i Mandschuriet. 
För Japan gällde det nämligen här icke blott att på ett 

fåtal snabl3gående ångare till någon viss närbelägen punkt 

öfverföra eu mindre truppstyrka, utan det gällde mången gång 

:att kunna föra stora truppmassor långa vägar öfver hafvet och 

:att sedermera kunna trygga deras förbin delser med hemlai1det; 

ty il:! ta n en sådan förbindelse skulle, enligt h vad historien lär, 

de landsatta bäramas öde snart kunnat vara besegladt. 
För dylika företag kräfves ett abso lut herravälde till sjöss, 

()Ch detta hade japanerna, såvidt man nu kan döma, haft stor 

svårighet att tillkämpa sig, om ryska flottans hufvudstyrka före 

krigets början varit förlagd till Vladivostok. 

Vi skola nu lämna en kort öfversikt af ryska östersjö

Hottans mycket omtalade öden från dess afgång från Östersjön 

och till dess tillintetgörelse i det stora sjöslaget vid Tsuschima. 

Flottan, som utgick från hamnarna Kronstaclt och Libau 

var från början delad i tvänne skil lda eskadrar. Den ena af 

dessa, i hvilken hufvudsakligen ingingo kryssare och jagare, 

tog under befäl af amiral Enquist vägen genom Suezkanalen , 

medan den andra, bestående af fem slagskepp, tre pansarkrys

sare samt auxi lärkryssare under befäl af amiral Roscbest"·en

ski själf, valde vägen söder om Goda Hoppsudden . 
Senare bildades ytterligare en tredje afdelning, som ställ

des under amiral Nebogatoffs befäl och slutligen kort före sla-
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get vid Tsushima förenade sig med den öfriga flottan i de 
ostasiatiska farvattnen. 

Den första af dessa afdelningar lyckades utan mera an
märkning-svärda äfventyr tillrvgg-alä<wa den låno·a väcren från ._, ., ._. Db b b 

Libau till Diego-Suarez, som var den af Roschestwenski be
stämda rendez-vous-platsen. 

Den andra afdelningen var emellertid ej l i k a lycklig. 
Roschestwenski , som fått den uppfattningen, att japanerna re
dan från resans början lurade på honom, var på sin vakt natt 
som dag, och så följde beskjutningen a f svenska ångaren Al
debaran och därefter i Nordsjön anfallet på de engelska fiskare
fartygen. 

Engelska flottan mobiliserades och man hotade att skjuta 
i sank den ryska armadan. Emellertid hänsköts frågan till 
en kommission, som sammanträdde i Paris och som lyckades 
åvägabringa en fredlig uppgörelse. 

Att världsfreden emellertid då hängde på ett hår är väl 
obestridligt. 

Vi tillåta oss att såsom exempel på den stämning, som 
rådde i världsp1 essen efter händelsen på Doggers bank, här 
anföra vissa delar af en i den österrikiska tidningen Die Zeit 
den 30 oktober 1904 intagen artikel. 

En suck af lättnad drogs af hela världen, säger författa
ren, när man lyckades åstadkomma förlikning i den engelsk_ 
ryska konflikten. 

Med bäfvan har man under de kritiska dagarna afvaktat 
utgången , och dock torde man knappast i allmänhet hafva 
fattat hela vidden af faran, förr än densamma var öfver. 

Hade det vädjats till vapen, skulle nämligen alliansför
draget med Hyssland sannolikt också hafva kallat Frankrike 
till vapen. Ett jättekrig hade då utbrutit, som i följd af de 
deltagande makternas kollosala utsträckning, konunit att föra s 
inom minst tre världsdelar. 

Vid världshafvens kuster, ja, i det innersta af den afri
kanska kontinenten, hade blod måst flyta i ström mar och detta 
allt endast därför att en uppskrämd amiral behagat att på 
natten förväxla fiskarefartyg med torpedbåtar . 
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Den franska diplomatien begagnade sig emellertid skick
ligt af sitt goda förhållande ti ll bägge de tvistande parterna 
och lyckades åstadkomma förlikning . Den har därigenom tjä
nat mänskligheten och på samma gång räddat sin allierade ur 
en stor fara . 

All iansen med Ryssland och häraf beroende allvarliga 
i11 ili tära förpliktelser utgjorde eme1lertid förr herr Delcass6 en 
tvi t~gande orsak att göra det yttersta för att af värja den öfver-
hängande faran. 

I Paris, där man, oafse.dt sinnesstämningen, i allm änhet. 
plägar räkna nyktert, känner man allt för väl den engelska 
flottans öl'verlägsenhet, för att iu1åta sig på ett vådligt krigs
äfventyr blott för att söka rädda amiral Roschestwenskis rykte, 
som i alla fall är tillspillogifvet. 

Man visste att England med sina fem dussin första klas
sens slagskepp och sina oräkneliga kryssare var i tillfäll e att 
förstöra den ännu återstående delen af r yska sjömakten, och 
detta till och med innan en fransk flotta ens kunde hinna fram 
till valplatsen. 

De i sin nationalstolthet så ömtåliga fransmännen be
ordrade 1898 sin lilla nationalhjält e, Marcband, att fortast möj
ligt utrymma Fasboda; ty så förbittrade de än voro, kunde de 
likväl bedöma betydelsen af den. sjömakt, som stod bakom 
Chamberlains ult1matum. 

Det man t>j vill riskera för sin ege n räkning, det gör 
man emellertid ej häller för sin bäste väu, i a1l synnerh et när 
man vet, att han har orätt. 

I världspressen har knappast höjt sig en enda röst, so1n 
på allvar sökt förneka, att Ryssland haft orätt, eller som en& 
försökt att öfver händelsen på Doggers bank kasta ett för 
mi ldrande ljus. Och likväl har det i detta fall , liksom i alla 
internationella tvistefrågor, icke varit hänsyn till rätten, utan 
fastmera respekt för makten , som framkallat den fredliga vänd
ning saken lyckligtvis tagit. 
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Hoschest1venski tillåtes emellertid efter dessa äfventyr, att 
Jortsätta sin färd från den spanska hanmen Vigo, ditr han nå
:gon tid så att säga varit internerad. Han kolar i öppna sjön, 
där det lämpar sig, gör ett uppehåll i Dakar och anländer 
slutligen till Diego-Suarez, hvarest han före sig finner amirnl 
Enquists afdeln!ng. 

Här låter han rengöra fartygens bottnar, försöker åter
ställa discip linen genom att hänga en del folk och utför en 
•mängd öfningar, hvarefter han eu vacker dag försvinner från 
hamnen. Först i mir:lten af april månad får man nästa aåno-. h b 

underrättelser om honom, då ett telegram från Singapore med-
delar, att ryska "flottan om tre dagar kommer att passera Ma
lackasundet. 

Från detta ögonblick följas flottans rörelser med om möj
Jigt än större intresse än förut. Man uppgör beräkningar och 
strategiska kombinationer. Alla fråga sig i spänd förväntan, 

·0111 Roschestwenski, sedan Nebogatboff förenat sig med honom , 
skall lyckas slå Togo, och därigenom återupprätta det ryska 
·väldet i Ostasien. Många tro detta och säga det äfven. 

Fortsättande sin färd, styr ryska f-lottan först mot Manilla. 
Redan hafva de japanska kryssarna känning med fienden och 
söka utforska hans verkliga kosa. 

Så vänder Rosch es twenski och inlöper i Cam-Ran-bukten, 
belägen på franskt kolouialområde. Under den diplomatiska 
kontrovers , som med anl edning häraf uppstår mellan Japan 
och Frankrike, hinn er ryssarna öfverse sina fartyg och kom
piettern deras förråd. Medan allt detta pågår an länder N ebo
gathoff med sin eskader. 

Föreniugen mellan de båda styrkorna sker därefter till 
-sjöss p å neutralt område. Hela fiottan rycker så åter fram 
för ntt slutligen vid Saddle-öarna ånyo intaga kol, bvarefter 
kolfartygen, såsom ej vidare behöfliga inskickas i kinesiska 
hamnar. 

In n an vi fortsätta denna redogörelse, torde det möjligen 
·vara lämpligt att meddela några uppgifter, angåAnde de styr
,kor, som nu voro på väg att sammandrabba. 
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De utgjordes af: 

:Nya slagskepp ... ...... . ... . .... ·· · · 

» ')) 

Äldre )) ····· ·· ······· ····· · ·· ···· 

10000 tons 
13 öOO >> 

12 öOll 
10000 )) 

7300 
)) » 

... .. 3600-4000 
9000 

KustfG\Tsvarsfartyg .. )) 

N ya pan-sarkryssare öfver ... 
)) 7 700 

)) 

Äldre » . 6 600-8 500 
Pansa~·däekskryssare... . . 3000-6 600 )) 

Aaxil ärkrys.s:;u·,e .och kanonbåtar ........... . .. 
Jagttre ........ ··· -·&· ..... . ...... ··· ·· · ······ ·· · · ··· · ·· 

'To.r:Pedbåtar ... .... .. .. .... . .. .. 

Ryska Japanska 
flottan. .flottan. 

4 
l 
3 

3 

3 
6 
4 
9 

3 

l 

l 

l 
6 
2 

15 
20 
17 
80 

Summa fartyg 
Däraf pansarfartyg 

33 
14 

161 
14 

Besty.ekn1ng.en å dessa fiottor, de lätta kanonerna oräk

:LJarle, bestod .af: 

Gro f va 
Medels;våra 

kanoner 20- 32 cm. 
» 12-17 » 

R yska Japanska 
flo ttan. flottan. 

53 
174 

60 
379 

Detma öfversikt af styrkeförhållandena gifver vid handen , 
att Rosehestwenski

1 
som bvnd de egentliga slagskeppen be

träffar !Jade· 8 e mot japanernas 4, bort, därest hans personal 
· ·OCh materiel varit fullgoda, kunna tillfoga rrogo ett afgörande 

nederlag. 
Men de ryska fartygsbesättuiugarna, särskildt kanske de 

å Neboaatboffs eskader , voro i jämförelse m ed de japanska 
"" :syunerligen dåliga, boprafsade af folk ur armen . De verkliga 

'sjömännens antal var försvinnand e litet. Disciplin en läm nade 
mycKet öfrigt att önska, öfningen var otillfredsställande, skjut
färdigheten likaså, officerarna voro obildade, och tagna ur 
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kavalleri- och infanteriregementen, slagskeppen voro illa byggda, 
och granaterna af dålig beskaffenhet 

Om alla dessa förhållanden förut varit kända, skulle san
nolikt ingen hafva tviflat på 'l'ogos seger_ 

H.yska flottan lämnar så Saddle-öarna den 26 maj och 
väljer vägen genom Koreasuudet_ 

En tät tjocka råder på aftonen den 26 maj, 
Roschestweuski, som hitintills gått med 8 knop, ökar far

ten och bekymrar sig föga om några japanska kryssare, som 
varit synliga; men ::;om skyndsamt dragit sig undan. Han 
tror att Togos hufvadstyrka uppehåller sig i närheten af Tsu
garn-sundet. 

Den ryska flottans marschformering är följande: 
Framför hufvudstyrkan, dock utan att företaga några re

kognoseringar, Enquist med 6 kryssare. 
H ufvudstyrkan på två kolonner och emellan dessa trans

portfartygen. Såsom akterbevakning en kryssare. 
Den 27 på morgonen närmar sig den ryska flottan Tsu

shima och sätter kurs öster om densamma. 
Japanska kryssare siktas då och då, och några skott väx

las, hvarpå kryssarna åter försvinna i tjockan. Bland de ja
panska fartyg, som sålunda blefvo syn liga för ryssarna, var 
äfveu det · gamla f. el. kinesiska pansarfartyget Cbin-Yuen som 
var lätt igenkännligt, och detta torde hafva styrkt Roschest
wenski i hans tro, att japanska hufvudstyrkan befann sig vid 
Tsugaru- och Peronse-sunden. 

Omkring klockan half 12 f. m. lät Roschestwenski ryska 
flottan vidtaga en mindre förändring i formeringm1. Hufvnd
styrkan bibehölls dock såsom förut på två kolonner. Den 
högra af dessa leddes af Roschestwenski själf på Suvaroff, och 
den vänstra af amiral Fölkersam på Oslyabia. 

Vid middagstid började tjockan lätta och klockan 1,45 
· e. m., då det blef klart väder, kom japanska flottan inom 
synhåll. 

Det blåste emellertid fortfarande hårdt och sjön gick hög· 
Togo, som förunderligt väl lyckats hålla sig underrättad 

om ryssarnas rörelser, hade haft god tid att uppgöra sin an-
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fallsplan. Han befann sig på morgonen den 27 maj i Ma
samphos hamn och underrättades genom gnistsignal, att rys
sarna valde vägen öster om Tsushima. 

Japanska flottan var klar att gå till sjöros och lättade ge
nast ankar samt styrde norr om nyssnämnda ö, bvarest tor
pedbåtarna i följd af den höga sjön nödgades söka skydd. Den 
japanska hufvudstyrkan bestod af 4 slagskepp och 14 kryssare 
och · e111ellan denna ocb ryssarna befunno sig tväune Japanska 
kryssaregrupper, som , då ryssarna upptäckte den japanska 
flottan , med hög fart gingo sina norrifrån kommande lands-
män tillmötes. 

Den japanska flottan synes för striden bafva varit upp-
delad i följande hufvudgrupper nä m l igen: 

1. Togas eskade1·: 4 slagskepp och 2 pansarkryssare. 
2. Kamimuras eskader: 6 pansarkryssare. 
3. Kataokas eskader: 2 andra klass slagskepp och 6 pan-

sardäc k sk ryssare. 
4. Dewas division: 4 pansardäckskryssare. 
6. Urius division: 4 pansardäckskryssare. 
6 . »unga Togas,, divis{on: 3 pansa rdäckskryssare. 
H var och en af dessa grupper opererade själfständigt en

ligt den af amiral 'l'ogo uppgjorda generella planen, som i 
stort sedt gick ut därpå, att innesluta ryska flottan i en cirkel 
på hvars omkrets elen japanska fiottan skulle röra sig med 
l'.)'Ska flottan hållen i midten. 

Till en början styrde japanska flottan kurs rätt mot den 
ryska. Kursen ändrades därpå lill mera västlig. Kl. 21

· 5 m. 

€. m. ändrade emellertid Togos och Kamimuras eskader hastigt 
kursen tiU ostlig och styrde för om ryska flottans tete, under 
det att de öfrio-a afdelningama fortsatte svclvart, för att på "' " 
lämpligt afstånd gira akter om ryska flottans kö. 

Den därefter följande striden kan uppdelas i 4 eller om 
man så vill 5 olika skeden, nä m !igen: 

l. Artilleristrid på stort afstånd, 8,000, 7,000 och 6,000 
meter. 

2. Torpedanfall vid dager. 
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3. Artilleristrid på 4,000 och 3,000 meters afstånd. 
4. Torpedanfall under mörker; samt 
6. U n der den 28 och 29 strider med spridda delar af 

den spl ittrade ryska flottan, som föregingo dess slutliga för
störing eller öfverlämnande till japanerna. 

För att förklara utgången af denna strid, bör ihågkom
mas att, såsom förut blifvit nämudt, sjön gick hög, samt att 
den ryska flottaus fartyg voro öfverlastade med kol, hvilket 
torde hafva bidraget till att de rörde sig våldsamt, härigenom 
i ena ögonblicket blottställande däcken och i det andra oskyd
dade delar uneler pansargördeln för fiendens projektiler. 

Pansarfartygen voro dessutom så hårdt nedtryckta, att 
öfverkanten af deras pansargördel i många fall befann sig i 
själfva vattenlinjeu. 

Japanerna öppnade elden strax efter klockan 2 e. m. på 
ett afstånd af omkring 6,000 meter. Snart visade det sig, att 
deras öfverlägsna skjutskicklighet åstadkom en förödand e ver
kan på de ryska fartygen, uttder det att ryssarnas eld, med 
dess få träffar, icke förorsakade någon nämnvärd skada. 

Under början af striden bogagnade japanerna blott sina 
16 och 20 cm. kanoi10r och dessas brisansgranater anställde 
en oerhörd förödelse på de ryska slagskeppens öfverbyggnader, 
däck och andra oskyddade delar. Först senare då aretåndet 
blifvit mindre, öppnade japanerna elden med det grofva ar
til leriet, därvid antngligen användanrle halfpansargrauater af 
hvilka sannolikt flera träffade de ryska fartygeus oskyddade 
delar under pansargördeln. 

Medan den föregående delen af kriget icke kan framvisa 
ett enda exempel därpå, att ett krigsfartyg sänkts af allenast 
artillerield , blef däremot i slaget vid Tsushima så i många fall 
händ else, och detta oaktadt själfva lmfvudstriden blott räckte 
i omkring -W minuter. 

Slagskeppet Oslyabia, hvilket såsom nämndt gick i t.Nen 
tör vänstra kolonnen , är ett särdeles anmärkningsvärdt exem
pel i detta afseende. En 30,5 cm. granat råkade Oslyabia i 
bogen under vattenlinjen. Genom denna skottskada inström-
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made en mängd vatten, som i hög grad nedtryckte fartygets · 
förskepp. En annan projektil, antagligen af samma kaliber, 
träffade babordssidan i vattenliujen, och förörsakade äfvenledes. 
en allvarlig läcka genom hvilkeu massor af vatten inträngde 
i fartyget. En ttw1jE> granat råkade stridstornet och dödade 
divisionschefen, amiral Fölkersam. Snart krängde fartyget 
hårdt babord öfver och bröt ur formeringen, hvarefter det
samma, omkring 50 minuter efter stridens början, kantrade 

och gick till botten. 
Stor fönirring hade uppstått inom den ryska flottan och 

japanerna valde detta ögonblick för att låta sina jagare in-

gripa. 
Om utfallet af dessa torpedanfall såväl som af dem bvilka 

senare företogos under natten torde vara ytterst svårt att för 
närvarande kunna göra något bestämd t uttalande; ty rörande 
denna fråga föreligga de mest motsägande uppgifter. 

En författare, M. de Lanessan, f. c1. ·fransk marinminister, 
söker bevisa i en af honom utgifveri bok, kallad ))Les enseig
nements maritimes de la Guerre Russo-Japonaise», att i slaget 
vid T sushima intet enda ryskt fartyg med rätta kan sägas 
hafva fallit offer för torpeden, enär i de enstaka fall, där far
tygen torpederats, dessa då redan af artillerielden voro försatta 

sjunkande tillstånd. 
En motsatt åsigt fram hålles emellertid p :l flera andra håll. 
I ett till franska deputeradekammaren af dess »Commis

sion de budget)) afgifvet betänkande, påstås sålunda, att vid 
de undpr dager företagna torpedbåtsanfallen följande fartyg 
blifvit sänkta, nämligeu: Amiral Nacbin~off, Knjaz Suwaroft, 
Navarin och Sissoi Velikij, bvarofter under natten af torpeder 
ytterligare skulle hafva sänkts Amiral Uschakoff och VIaelimir 

Monomn ch. 
Amiral Togo yttrar om denna sak i en rapport följande: 
))Vid anfallet mot ryska flottans kö den 27 maj sam\'o r

kade amiralerna Dewa och Urin. De gingo först akter om 
ryska flottan och besköto dess kö, bvarefter de i tur och ord
ning angrepo denna flottas högra och vänstra flank. De del
togo i det slutliga förföljandet och sänkte Kamschatka. 
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Med biträde af torpedbåtar ~än kte de äfven Knjaz Snva
'l·off, Sissoi Velikij och Am iral Nachimoff. 

Vladimir Mouomach torpederades och sjönk på lördag 
.afton och N a vari n tidigt på söndag morgon». 

Hvad en engelsk författare yttrar om denna fråga, ::;kola 
vi bär nedan återkomma t ill. 

Ryssarna själfva ansågo ti ll en början, att deras fartyg 
blifvit förstörda af undervattensminor. Då det emellertid torde 
vara säkert, att japanerna icke utlagt en enda sådan i de sund, 
-där de med sin flotta ämnade upptaga stricl, och då sålunda 
inga undervattensexplosioner kun de härröra från minor, tyder 
onekligen denna ryssarnas uppfattn ing äh·en på, att_ torped
·vapnet spelat en ej oviktig roll i slaget. 

Orim li gt synes det ju [ör öf ri gt icke vara, att de ryska 
fartygen , hv il kas lätta och medelsvåra arti lleri säkerligen var 
vtterst illa åto·åno·et af den ]. apanska arti llerielden, o c !J h vil kas .., b b 

besä ttningar voro dål igt öfvade och i det skede af slaget, då 
torpedanl'allen företogos, antagl igen fullständigt demoralieera
.des af de lidna förlusterna , äfven vid dager kunde falla offer 
för torped båtar. 

I amiral Togos rapport talas om stridens tred je och fjärde 
skede sålunda: >> I d mma mån SOJll vi minskade arståndet till 
fi enden ökades verkan af vår artillerield . Knjaz Suvaroff och 
Alexander III fattad e eld och brunno häHigt. Fiendens for
mering kom i oordu ing. Röken omgaf och dolde den fientliga 
flottan. I följd häraf inställde lmfvudfiottan sin eld - -- -» . 

»Vid mörkni11gen närmad e sig så småningom från öster, 
irån norr och från söder våra jagare- och torpedbåts flottilj er . 
På lämpligt afstånd beordrades bufvudfiottans torped båtar att 
gå till an fa ll. 

Till rendez-vous plats för flottans fartyg på följande mor
gon bestämde jag ön Unnur. » 
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Den 28 ma] 1 dagningen kunde amiral Nebogathoff, som 
öfvertagit befälet efter Roschestwenski, blott samla följand e ry
ska fartyg , nämligen: slagskeppen Nicolai I och Orel, kustför
svarsfartygen General-admiral Apraxin och Admiral Senjavin. 

Kustförsvarsfartygens kolförråd voro nästan uttömda, och 
alla fartygen i brist på ammunition . Rökar från den japanska 
flo ttan syntes vid södra harizonten och N ebogathoff g af order 
om att forcera nordväst. 

Japanerna upphunne honom emellertid på en plats om
kring 200 engelska mil norr om Tsushima, och här öfverläm
nade sig Nebogathoff utan strid med hela sin styrka i deras 
händer. Den dom, som med anledning häraf i Europa, och 
kanske särskildt i Ryssland , fälles öfver den olycklige amira
len är i allmänhet blott en. 

I Japan däremot synes man vara benägen att se hans 
handlingssätt i ljusare dagar. Det framhålles där, och kanske 
med rätta, att Nebogathoff, som under mer än ett dygn varit 
utsatt för en oerhörd själsspänning och dessutom måste hafva 
varit fysiskt utmattad, i följd häraf icke bör dömas allt för 
hårdt. Japanerna säga sig till och med anse det ganska för
klarligt, om än icke konventionellt taget fullt riktigt, att Ne
bogatboff i en för öfrigt hopplös belägenhet hissade den hvita 
flaggan, hälh·e än att sänka sina fartyg. Hade han valt detta 
senare, skulle fartygen visserligen icke fallit i japanernas hän
der , men ett stort antal människolif hade då otvifvelaktigt 
måst uppoffras. 

Blott ett enda fartyg af amiral Roschestwenskis flotta 
lyckades uppnå Wladivostok, nämligen pansarkryssaren Almaz, 
som inkom till denna hamn den 30 maj. 

Ingen sjöstrid torde hafva varit så afgörande som slaget 
vid Tsushima, och i ingen hafva förlusterna varit så ojämnt 
fördelade mellan den segrande och den slagne, som här var 
fallet . 

Ryssarnas förluster utgjorde: 
Sänkta eller förstörda: 22 fartyg om tillsammans cirka 

137 000 tons deplacement. 
Tidsh·ift i Sjöväsendet. 11 
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Eröfrade af japanerna: 7 fartyg å tillsammans eirka 
48000 tons deplacement. 

Till neutrala hamnar hade lyckats undkomma 12 fartyg 
å tillhopa cirka 67 000 tons deplacement. 

I döda och sårade förlorade ryssarna öfver 5000 mau. 
I jämförelse härmed är japanska flottans förlust försvin

nande. Den utgjordes af 3 torpedbåtar. De dödas antal var 
113 och de sårades 424. 

I manövrering, i taktik och i förmåga att begagna sina 
vapen har japanska flottan visat prof på en så öfverlägsen 
skicklighet, att denna flotta är berättigad intaga plats bland 
världens främsta mariner. 

Japan har emellertid genom kriget icke blot~ lyc~ats för-
värfva sig ett högt anseende, utan en stor mateneJ vmst har 
äfven blifvit gjord. 

De från ryssarna tagna fattygen utgöra nämligen en af-
sevärd förstärkning af den japanska flottan, som därigenom 
omedelbart efter krigets slut var omkring 32000 tons större 
än vid krigsutbrottet. 

Då redan nu mycket blifvit E.krifvet om detta krig, lig
ger det nära till hands att antaga, att ma~1 af allt <:etta m.a
terial lätt kunde bilda sig en klar uppfattmng om manga htt
intills outredda viktiga frågor , som röra sjökrigets svåra konst. 

Att så göra är dock knappast ännu möjligt. 
H varje skola söker nämligen att tolka krigshändelserna 

till förmån för sin doktrin. 
s lagskeppets, det grofva artilleriets och det tjocka pan

sarets målsmän anse sig kunna triumfera. rrorpedens förkäm
par göra sitt bästa för att upprätthålla detta vapen: anseend:, 
som af mången, kanske med orätt, anses hafva fatt en svar 
knäck. 
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»La jeune ecole » i Frankrike tyder talangfullt förloppet 
af sjöstriderna i Ostasien ti ll förmån för de snabba kryssarna 
och det medelsvåra, snabbskjutande artilleriet. 

De, som minst låta tala om sig, ii.ro miuörerna, och detta 
oaktadt eller kanske jnst därför - att ingen kan förneka, det 
undervattensminan i kriget visat sig som en fruktansvärd för
störelsemaskin, hvilken kanske mer än något annat vapen, be
redt världen stora öfverraskningar. 

Att bland alla dessa stridiga meningar, till stöd för h vilka 
i de flesta fall kunna andragas goda skäl, utleta sanningen är 
icke lätt, om ens för närvarande mö]'liat , . 

Bäst torde därföre vara att här i sammandrag återgifva 
nögra i tidningspressen och facklitteraturen m. m. under den 
senare tiden synliga redogörelser för krigshändelserna och u t
talan den med anledning däraf. 

I den engelska tiduingen 'rhe Standard förekom i okto
ber månad sistlidet år under rubriken lärdomar från sjökriget 
några· intressanta artiklar ur h vilka vi tillåta oss att här göra 
ett sam mandrag. 

Sjökriget i Ostasien, säger författaren, utkämpades, så
som många andra krig före detta, i ändamål att bereda fri 
väg öfver bafvet för en invasionsarme. 

Väl inseende hvad saken gällde, utsände ryssarna under 
de sista månaderna före kriget, så fort det var dem möjligt, 
fartyg efter fartyg till Ostasien. 

Då det blef uppenbart för japanerna, att de i följd af 
dessa förstärkningar, som EOtändigt tillfördes ryska flottan , ri
skerade att blifva underlägsna till sjöss, afbröto de förhand
lingarna och grepo till vapen. 

Förmodligen hade kriget redan utbrutit omkring 3 må
nader tidigare än som nu skedde, om icke japanerna hade 
velat in vänta ankomsten af kryssarna Kasuga och Nissbin, 
som i slutet af år 1903 blifvit inköpta från argentinska rege
ringen. 

I början af februari i'tr 190-1 bestod ryska flottan i Ost
asien, förutom mindre betydande fartyg , af 'l första klassens 
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slagskepp och 4 pansarkryssare. Japanerna hade vid samma 

tidpunkt 6 första klassens slagskepp och 6 pansarkryssare 

(Kasuga och Nisshin voro då ännu icke anlända). De japan

ska fartygen voro samlade i Sassebo, under det att hufvud

styrkan af ryska flottan var förlagd till Port Artbur och 4 

kryssare till Vladivostok. Den ryska reserven, som utgjordes 

af bland andra 5 första och några andra klassens slagskepp, 

befann sig i Östersjön. I förhållande till dessa spridda styr

kor, hade de till antalet fartyg underlägsna japanema, den 

stora fördelen att kunna operera på de inre linj erna. 

Fartygen i Vladivostok voro i stort sed t under kriget till 

ingen nytta. De kunde ensatmua intet uträtta, och de lycka

des ej förena sig med hufvudstyrkan i Port Arthur. 

Den ryska reserveus öde är ännu i friskt minue, den 

(1\oschestwenskis flotta) nedgjordes i slaget vid Tsushima. 

Ryska flottans olika delar blefvo sålunda elen ena efter 

den andra andra slagna af japanerna. 

Ehuru alltså redan från början ryssarnas strategiska grup

pering var synnerligen dålig, stodo likväl för dem öppna tvänne 

vägar, som till slut möjligen kunde hafva ledt till seger. Den 

ryska flottan i Ostasien borde sålunda enligt vår tanke antin

gen genast vid krigets början hafva levererat en afgörande 

strid med den japanska i hopp att, äfven om slaget förlora

des, så illa tilltyga sin motståndare, att herraväldet till sjöss 

därigenom kunde hafva blifvit betryggadt för Östersjöflottan, 

när denna omsider kom ut till dessa farvatten; eller ock borde 

ryska flottan i god tid hafva rymt fältet och å en afiägsen 

plats tillförsäkrat sig en operationsbas, där densamma kunnat 

afvakt.a ankomsten af sina vänner från Östersjön. 

De ryska amiralerna valde emellertid ingen af dessa ut

vägar, utan beslöto sig för det sämsta möjliga, nämligen att 

kvarstanna i Port Arthur, för att där uthärda en blockad och 

en belägring. 
Det enda allvarliga försök, som gjordes af Port Arthur

flottan att upptaga strid med fienden verkställdes den 10 

augusti. Detta skedde dock icke i afsikt att så mycket som 
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möjligt skada motsändaren; utan fastmera för att nå Vladivo

stok, eller, där detta icke lyckades, för att inlöpa i neutrala 

hamnar. 
Af den ryska strategien i detta sjökrig står ingen posi

tiv lärdom att inhämta. Den påvisar emellertid dels galen

skaperna af att splittra sjöstridskrafterna* ) och dels att en flotta, 

som icke vill slåss, är till ingen nytta. 

Den beryktade »fl eet in being-principen» torde därföre 

endast så till vida behöfva modifieras, att en flotta för att räk

nas vara »in being» måste vara duglig till strid och beredd 

att, om så kJ·äfves, ehuru underlägsen, upptaga en sådan. 

Den japanska strategien bestämdes dels af det hot, som 

utöfvades af de stora ryska re.3erverna i Östersjön och dels af 

nöd vändigbeten att bereda en hastig och säker öfverfart för 

den japanska hären. 

Amiral 'rogos förfaringssätt vid blockaden af Port Artbur

flottan var uppenbarligen dikteradt särskildt med hänsyn till 

sistnämnda uppgift. 

Hade Togo fått följa sin egen smak r,;kulle han förvisso 

icke hafva sökt att instänga sin motståndare i Port Arthur. 

Här fanns emellertid intet val, och därföre fortsattes ~ifven, så 

länge som detta ansågs behöfiigt, försöken att medelst sänkta 

fartyg i inloppet till Port Arthur och inmineringar försvåra 

ryska flottans utlöpande från denna hamn. 

På försommaren 1904 upphöra emellertid dessa företag. 

Blockaden, hvilken därefter inskränktes till observation 

af den fientliga t:lottan i hamnen, i afsikt att, så snart den ut

löpte, kunna tvinga densamma ti ll strid, upprätthölls emeller

tid alltjämt på det noggrannaste af Togo. Härvid tillämpade 

han blott den strategiska grundregeln: koncentrering mot fien

dens hufvudstyrka för att kunna utkämpa ett afgörande slag. 

I denna strategi ligger alltså ingenting nytt. 

Af stort intresse under denna del af kriget var emeller

tid att bevittna det lugn och elen själsstyrka, som ådagalades 

·») Kursiveraclt af föredraganden. 
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af den japanska nationen, när landet hotades af kryssarna från 

Yladivostok. 

Huru skulle väl flertalet europeiska nationer hafva upp

trädt under liknande förhållanden? 

Den s. k. allmänna opinionen hade förmodligen där snart 

framtvingat en för krigsföretagen synnerligen olycklig delning 

af sjöstridskrafterna . Något sådant förekom emellertid icke i 

Japan, som därigenow gifvit oss ett efterföljansvärdt exempel. 

Under krigets senare del var Togos uppgift fullt klar. 

Förlagd i närheten af sin operationsbas, var han, då de inre 

linjema stodo till hans förfogande, städse i tillfälle att kunna 

möta Roschestwenski , hvilken väg denna än valde. 

I strategiskt afseende torde därföre ej häller vara myc-

ket att säga om denna del af kampanjen. · 

Kriget i Ostasien kan därföre icke auses hafva gifvit upp

slag till några nya strategiska principer. 

H vad taktiken beträffar hade man väntat sig att af första 

större sjöslag mellan moderna flottor kunna hämta värdefulla 
lärdomar. 

I någon mån kommer väl taktiken att röna inflytande 

af erfarenheterna från detta krig. Dock torde detta snarare 

gälla tillämpningen af de taktiska principerna, än principerna 
själfva. 

Om någon rysk taktik kan näppeligen talas. I början 

af slaget vid 'l'sushima var Roschestwenskis formering sådan, 

att man måste antaga, att ryssarna blifvit helt och hållet öf

verskade. När dessa än d t! igen lyckats formera kolonn, hade 

de redan förlorat tre af si u a bästa fartyg. Därefter var Hoschest

~~·enskis - - eller hans efterträdares i befälet ·- enda sträfvan 

att genom ständiga kursförändringar söka undgå japanerna. 

Japanerna å sin sida opererade 11åtao·lio·en enliot en be-

stämd, Yäl öfverlagd plan. 
o b b 

Beträffande den japanska taktiken i slaget vid Tsushima 

bör sarskild t framhållas följ ande: 

l. 'l'ogo begagnade sina fartygs höga fart för att kunna 

koncentrera anfallet mot toten af den ryska fiottan. 
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2. De japanska underbefälhatvarna hade, inom ramen 

:af den uppgjorda planen, erhållit största tänkbara själfbestäm

ningssätt. 
3. Torpedfartygen an vändes såsom ett hjälpvapen åt slag

skeppen. De framsändes till anfall, sedan slagskeppen med 

artillerield förstört eller i hög grad decimerat ·ryssarnas snabb

skjutande artileri. 
4. Pansarkryssarna Kasuga och Nisshin voro tilldelade 

s lagskeppsdivisionen. 
Sjökriget torde vidare hafva ådagalagt betydelsen af en 

välriktad artilleriehl på mycket långa håll. Häraf kan dock 

icke slutas, att afstånden alltid komma att blifva så särdeles 

stora. 
För en öfverlägsen flotta synes det nämligen fördelakti

gast att utkämpa striden inom fullt verksam porte, och vi se 

.äfven, att Togo i slaget den 10 august.i, ehuru han väl insåg 

nödvändigheten af att spara sina fartyg, närmade sig fienden 

på 3 000 meters afstånd. 

Stridsafstånden i slaget vid Tsushima äro för utomstå

~mde ännu ej tillförlitligt kända. 

Af allt att döma uppgingo de under första dagens artil

leristrid till minst 5000 meter. Ryssarnas hela sträfvan var 

·emellertid den att kunna undvika japanerna. Hvad Togo be

träffar, kan man däremot taga för gifvet, att han i denna strid 

·Önskade komma sin fiende så nära som möjligt. 

Erfarenheterna från striderna i Ostasien bekräftar ållyo, 

att slagskeppen i sjökriget spela den afgörande rollen. Vid 

rnångfalldiga tillfällen inträffade sålunda, att, efter torpedbåts

strider utanför Port Arthur, Bayun och någon gång äfven de 

r yska slagskeppen gingo ut ur hamnen för att förfölja de ja

panska torpedbåtarna och deras eskorterande kryssare, en jakt 

som städse ändades sålunda att 'rogos sla gskepp uppträdde på 

valplatsen, ))enligt förut träffadt aftal», ditkallade från sin ope

Tationsbas vid en ))viss plats,)) 

En öfverlägsen eskader af snabbgående slagskepp kan 

sålunda anses behärska situationen på ett afstånd af, låt oss 
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säga, 60 engelska mil från platsen, och andra fartyg äro en
dast att betrakta såsom vapen, hvilka denna eskader begagnar 
för striden på långt håll. 

Några kryssareoperationer, i detta ords egentliga bemär
kelse, förekommo icke under kriget. strider, sådana såsom 
den vid Chemulpo eller den i hvilken 'l'snshima och Chitare, 
efter att hafva uppjagat Novik, förstörde densamma, kunna 
ej räknas till dylika operationer lika så litet som amiral Ka
mimuras vakthållning gent emot de ryska kryssarna i Vladi
vostok. 

I slagen den 10 augusti och vid Tsushima användes de 
japanska pansarkryssarna antingen i förening med slagskeppen 
eller opererande i särskilda di visionsförban d. I sistnämnda 
slag hade de opansrade japanska kryssarna till uppgift dels 
att upptaga strid med ryska kryssare af samma slag och dels 
att oroa fiendens kö och därigenom förhindra densamma att 
understödja den ryska teten. 

Vid blockaden af Port Arthur begagnade 'l'ogo sina opans
rade kryssare och torpedfartyg såsom framskjutna observatörer. 

Hvad beträffar jagartypen, har kriget till viss grad åda
galagt dess ändamålsenlighet. För försvarsändamål, åtminstone 
i ryssarnas händer, uträttade jagarna ej mycket, och för offen
siva företae: utom i samband med flottans öfriga fartvo- var ._, 

o.~ b > 

det resultat som med dem vanns ej häller lysande. Såsom 
framskjutna observatörer under blockaden af Port Arthur gjor
da jagarna emellertid ovärderliga tjänster. 

Deras dödsbringande egenskaper visade sig dock slutligen 
under slaget vid Tsushima, då de, seelan ryssarnas artilleri 
delvis blifvit tystadt, lyckades sänka det ena fartyget efter det 
andra. Erfarenbeten från kriget synes gifva vid bauden , att 
för jagarue god sjöduglighet är viktigare än en ytterligt upp
drifven fart. 

Af sjöstriderna under krigets första skede, drog man till 
en början den felaktiga slutsatsen, att moderna krigsfartyg näp
peligen kunde s än kas af endast artillerield. 

Varyag uthärdade nämligen under 40 minuter en öfver-
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väldigande eld, hvarefter hon återvände in i hamn, där hon 
sänktes af sin egen besättning. Rurik sänktes äfven af rys
sarna själfva. Askold, Diana, Bayan och N o vik utsattes för 
eld från de japanska slagskeppen, utan att erhålla särdeles be
tydande skador. 

Resultatet af slaget vid Tsushima gaf emellertid en annan 
syn på tingen. I denna stora drabbning blefvo nämligen Os
lyabia, Alexander III och Ushakoff tvifvelsutan sänkta af alle
nast artillerield och så torde under samma slag äfven hafva 
varit fall et med ytterligare några pansarfartyg förutom några 
opansrade sådana . 

Då emellertid till och med opansrade fartyg vid t!era före
gående tillfällen under kriget uthärdat en häftig beskjutning 
utan att sjunka, kan man ej värja sig för den tanken, att i 
slaget vid Tsusbima de vattentäta skotten å de ryska fartygen 
ej i tid blifvit stängda. 

Det har blifvit sagdt, att fartygens sidapansar icke ge
nomskjutits och såsom stöd för denna uppfattning framhålles, 
att så ej skett å slagskeppet Orel. Men detta fartyg sjönk 
icke. Huru saken förhåller sig med de fartyg, hvilka sänktes, 
och som nu ligga på haivets botten, oåtkomliga för hvarje un
dersökning, är emellertid icke så säkert. 

I slaget den 10 augusti genomslogs Mikasas 10 cm. pan
sar af en 25 cm. projektil, och häraf bör man väl kunna draga 
den slutsatsen att i slao·et vid rrsushima åtminstone liknande , b 

skador uppstodo å de ryska fartygen. 
1 allmänhet lära de ryska fartyg, som under slaget sänk

tes, hafva kantrat innan de gingo till botten. Med anledning 
häraf är det sannolikt att den gamla frågan, om pansarfarty
geus stabilitet ånyo bringas i förgrunden . 

Det utmärkta sätt på hvilket opansrade fartyg visat sig 
kunna uthärda beskjutning, torde möjligen föranleda en reak
tiou mot den oerhördt tunga pansarbekläclnad, som inom vissa 
mariner nu är bruklig: Å andra sidan måste dock ihågkom
mas att Oslyabia, ett mellanting mellan slagskepp och krys
sare, var det fartyg, som först förgicks i slaget vid Tsushima. 
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Sannolikt skall kriget bekräfta Farraguts åsikt, att det 
bästa skyddet för ett fartyg är att kunna afgifva en kraf
tig eld. 

Krigshändelserna, så långt vi känna dem, gifva i intet 
afseende stöd för det påstående, att 15 cm. kanonernas 
dagar äro slut. Visserligen åstadkommos under kriget de stör
sta skadorna af 30 cm. och 25 cm. kanonerna; men beskjut
ningen af de ryska fartygens öfverbyggnader utfördes säkerli
gen med 15 cm. kanoner, och att denna beskjutning är verk
sam är allmänt erkänd . 

Om det är sannt, att icke ens 30 cm. kanonen lyckades 
genomslå motståndarens pansar, måste man väl erkänna, att 
den snabbskjutande 15 cm. kanonen, som är tillräckligt kraf
tig att sönderslå fartygs opansrade delar och förgöra därinom 
befintlig personal, i sjöstrider ännu kan betraktas såsom eu ej 
oväsentlig faktor. Såvidt man har sig bekant visade sig åtmin
stone icke 20 cm . kanonen synnerligen öfverlägsen den snabb
skjutande 15 cm. kanonen . 

Rörande torpeden kan framhållas följande : 
Under kriget har densamma såsom vapen afskjutet från 

större fartyg icke kommit till användning. Begagnad af jagare 
visade sig torpeden under striderna utanför Port Arthur ej 
sakna betydelse. 

I slaget vid Tsushima slutligen kan dess inlägg i striden 
anses afgörande. 

De japanska torpedbåtsanfallen mot ryska flottan utanför 
Port Arthur voro icke väl utförda. 

Vid det första af dessa anfall är ådagalagdt, att många 
torpeder afskötos med kvarsittande säkerhetssprint. Vid samt
liga anfall rådde b1 ist på sammanhållning, som väl delvis för
orsakades af det rådande dåliga vädret. Torpedbåtarna an
föl!o" en i sänder och utsatte sig sålunda för successiv tillintet
görelse. 

Genom ett mera samfälldt uppträdande skulle förmodli
gen bättre resultat hafva uppnåtts än som nu blef fallet. Emel
lertid är det en obestridlig sanning, att om stor svårighet före-
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fi nnes för kanonkommendörerna å det anfallna fartyget att 
lyckas träffa den framrusande torpedbåten, så äro svårigheterna 
minst lika stora för befälhafvaren å densamma att, bländad 
såsom han är af det elektriska ljuset, riktigt kunna bedöma 
idständ och riktning till målet. 

'l'ill sist bör ett ord nämnas om de stridande flottornas 
personal. En riktig uppskattning af de japanska besättnin
garnas duglighet i jämförelse med de ryska är nämligen ound
gängligen nödvändigt för att kunna bilda sig ett omdöme om 
de resultat, som under kriget vunnits. 

Att de japanska besättningarna voro ojämförligt ö[ver
lägsna dem å Rochestwenskis flotta är satt utom allt tvifvel, 
li.fvensom att japanerna lärt sig att i alla väder med fördel 
banci tera sina kanoner. Huruvida de i detta afseende voro så 
särdeles öfverlägsna Port Artbur-flottans besättningar är emel
lertid icke så säkert. 

I sjömanskap stodo japanerna förvisso mycket högre än 
ryssarna, och denna egenskap, som för örlogsmannen är det
samma som h vad ridkonsten är för kavalleristen, vägde under 
kriget tungt i vågskålen. 

Mikasa blef i slaget den 10 augusti svårare skadad än 
Cesarevic, men kvarstannade likväl i slaglinjen under det att 
det sistnämnda fartyget flydde till Kiaochau . Såsom ett ge
nom gående drag kan framhållas, att japanerna städse så att 
säga grepo tillfä llet i fly kten, hvilket ryssarna däremot aldrig 
gjorde. 

Författaren i The Standard anser att af kriget i Ostasien 
kunna dragas bland annat följande generella lärdomar. 

l . Sjökrig afgöras fortfarande uteslutande af sjöslag på 
öppna hafvet mellan de i striden invecklade makternas slag
skeppsflottor. 

2. Afgörande faktorer i dessa sjöslag äro fart, ensartad 
sammansättning af flottan, manöverförmåga, skjutskicklighet 
och sjömanskap. 

3. Flottor operera i sjöslag under högsta befälhafvarens 
medelbara ledning. Inom ramen för den allmänna planen bör 
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likväl till underlydande befälhafvare lämnas största möjliga 
handlingsfrihet. 

4. Den taktiska enheten inom flottan (divisionen) bör 
göras mindre än som nu vanligen är fallet. Det af Togo au
vända gruppsystemet synes hafva arbetat tillfredsställande. 

5. Föga erfarenhet har inhämtats, rörande den egentliga 
kryssaretjänsten, men däremot har framgått, att hvarje fartyg , 
som äger en kraftig bestyckning med fördel kan deltaga i ett 
sjöslag . 

1). Jagare måste göras så sjödugliga, att de kunna följ a 
flottan till sjöss. 

Ofvan återgifna betraktelser öfver sjökriget i Ostasien 
röja fullblodsengelsmannen, sonen af det stolta Albion, hvilket 
under århumlraden med sina linjeskepp och tredäckare och på 
sista tiden med sina slagskepp behärskat världshafven. 

Det är sålunda mindre anmi:irkningsvärdt, att man i hans 
skildring finner slagskeppet fram hållet såsom den framför alla 
andra bestämmande faktorn i det modärna sjökriget. 

Man spårar emellertid hos författaren en viss tvekan, när 
han erkänner, att slagskeppet med nödvändigtvis högt upp be
lägna, ofantliga tyngder, visat sig sakna stabilitet, sedan dess 
nära vattenytan belägna opansrade eller lätt bepansrade delar 
blifvit upprifca af artillerield. Sammanställer man härmed det 
erkännande, som gifves kryssaren, och den betydelse författa· 
ren fästar vid det medelsvåra snabbskjutande artilleriet (15 cm. 
ss. k ), kan man ej värja sig för den missanken, att han i den 
snabbgående pansarkryssaren, försedd med ett talrikt snabb
skjutande artilleri, ser en farlig motståndare till slagskeppet. 

Att den moderna franska skolan »La jeune ecole» länge 
hyllat en sådan åsikt är välbekant, och vi tillåta oss att här i 
sammandrag återgifva några franska uttalanden rörande denn a 
fråga . 

Vi''') sakna ännu tillräckliga underrättelser för att kunna 
bilda oss en klar uppfattning, om anledningen till det Iörkros-

·Z") Camille Pelleton i >> La Marine Francaise >> . 
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sande nederlaget. Men de faktorer, som bidragit där~ill kunna 
lätt gissas. Enligt den hos oss ännu gällande officiella upp
fattningen, en uppfattning, som kostar oss många hunc~ratals 
roilljoner, är det blott slagskeppet, som kan anses värdtgt att 
få deltaga i ett sjöslag. Och h vad är väl sla_gskeppet? J_o_, 

d t ·a·1· en otvmp!io- tuno- och dyrbar jätte, hv1lken är omgtf-e c: . J b' b 

ven af en 25 till 30 cm. tjock stålgördel, och som är öfver-

lastad af pansartorn och grofva kanoner. 
H vad beträffar det snabba fartyget, kryssaren, hvars pan

sar, när sådant finnes, är mycket lättare, hvars artilleri ute
slutande består aE snabbskjutande medelsvåm och lätta kano
ner, så vi ll man nätt och jämt räkna detsamma till de :erk
ligt stridandes antal, om icke möjligen, och detta blott 1 un
da::ltagsfall , såsom en ringa väpnare till den verkliga kämpen, 

nämligen slagskeppet. 
I slaget vid Tsushima hade ryssarna 8 moderna slag· 

skepp mot blott 4 på japanernas sida eller med andra ord det 
dubbla antalet. Och huru lyckades väl. japanerna mot denna 
öfverlägsna styrka att tillkämpa sig segern. Jo, tack vare i 
första rummet sina kryssare eller just det slags fartyg, som af 
vår föråldrade skola förklaras olämpliga att deltaga i ett stort 
sjöslag, och i andra rummet tack vare sina torpedfartyg. 

Häraf följer sålunda att slagskeppet icke längre ensamt 
är sjöstridens herre, att detta fartyg är lika sårbart som dess 
snabbare motståndare kryssaren, samt att kryssaren med hopp 
om framgång kan upptaga strid med slagskeppet, och häraf 
följ er vidare, att på valplatsen den lilla torpedbåten kan för

störa sin jättelika motståndare. 
Krigarens järnrustning försvann , då skjutvapnet infördes. 

Fartygens bepansring kommer att försvinna i följd af torpeden. 

En annan författare, i »La Marine Francaise », Jean-Louis, 

yttrar om samma fråga i hufvudsak följande: 

Anledningen, hvarför sjöstriderna i Ostasien i allmänhet 
blefve utkämpade på stora afstånd, var den, att japanerna för
fogade öfver grofva långskjutande kanoner och att deras far-
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tygs öfverlägena fart tillät dem att bibehålla det stridsafstånd , 

som de funno lämpligast. 

.Men huru skulle det hafva gått, vm ryssarna hade vari t 

väl ledda, och haft till sitt förfogande fartyo· med stor fart 

försedda med ett talrikt snabbskjutande artill;ri af medelsvår: 

k.aliber, och om de, tack vare öfverlägsen fart, kuurwt närma 

s1g m~tståndaren på det för detta artilleri lämpligaste afstån

det. ~ppenba.rt är dock att om man låter en illa beväpnad 

krymplmg stnda med en vig och kraftig man, försedd med 

utmärkta vapen, bör den seger, som den senare otvifvelaktigt 

kommer at~ hemf_öra ej uteslutande tillskriEvas hans vapen. 

Och I sannmg, vill man se saken, sådan som den verk

ligen är, måste man likväl erkänna, att den triumf, som pan

saret~. ocl.1 de sto~a kalibrarnas förespråkare nu anse sig kunna 

fira, ar saväl motiverad som konstlad. 

. Här senast citerade författare frambåller vidare, att, där

est I slaget vid Tsushima japanerna haft till motståndare ett 

lika antal kryssare af Leou Gambetta-typen , hvilka, med sin 

höga fart, has~igt lm~mat intaga ett kort ~tridsafstånd på h vil

ket de med srtt talnka medelsvåra artilleri varit i tillfäll e att 

öf~ersåll~ de fientliga fartygen med sprängprojektiler af medel

s~ar kahb:r, hade sannolikt omdömet om skjutningen på oer

horda afstand med Jättekanoner blifvit ett annat än hvad det 

nu på vissa håll är. 

I här förut omtalade betänkande af franska deputerade

kammarens »commission de buclget» anföres under rubriken 

»Lärdomar att draga af det rysk-japanska kri o·et» i hufvudsak 
följande: b 

l. Det medelsvåra artilleriet bör ej vidare användas å 
stridsfartyg. 

2 .... ?et grofva artilleriets projektiler böra göras så tunga 

som ll10Jhgt, på det att dessa äfven på de stora stridsafstånden 

skola besitta tillräcklig lefvande kraft. 

3. Det lätta snabbskjutande artilleriet, afsedt till försvar 

mot torpedbåtar bör ej vara af mindre kaliber än 76 mm . 

Hälst något mera. .Möjligen 10 cm. Utgångshastighet och 
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rojektilvikt böra vara så stora som möjligt dels för att på närru 

~åll göra kulbanan flack och dels för att vapnet på långa håll 

med fördel skall kunna användas mot fientliga fartygs öfver

byggnader och bryggor. 
På de små afstånden kan möjligen äfven en 47 mm. ka

non vara till nytta. 
4. stridsfartygens ammunitionsutredning måst.e göras så 

stor som möjligt. I slaget den 10 augusti kunde japanerna ej 

fullfölja sin seger, emedan deras grofva projektiler tagit slut; 

och i slaget vid 'l'sushima var flera ryska fartygs ammunitions

förråd uttömclt. Nebogathoffs kapitulation utan strid torde 

möjliaen häri haft sin förklaringsgrund. 

5. För att underlätta ammunitionsförrådets komplette

ring bör därföre blott användas ett enda slags grofva kanoner 

och en enbetsprojektil, nämligen elen med s. k. kapp försedda 

halfpansargranaten. 
6. Pansarskyddet bör gifvas största möjliga utsträck

ning. Särskildt bör gördeln göras bredare än som hitintills 

varit brukligt. 
7. Kanonerna böra häls t parvis uppställas i torn. U n

der kriget har det nämligen visat sig att artilleri, uppställdt i 

kasematter, lätt blifvit förstördt. 

8. Enär vid många tillrällen under kriget fartygens styr

inrättningar erhållit skador, bör bättre skydd än hittills bere

das desamma. 
Ledningar till orderöfverföringsapparater, af hvad slag de 

vara må böra drao·as under r)ansarcläcket och i skydd af pan-
' b 

sargördel n . 
9. Militärmasterna skola göras så lätta som möjligt. 

10. Med öfverbyggnadens förstörande följer äfven i all

mänhet förstärandet af det lätta snabbskjutande artilleriet. Un

der strid på så långt håll, att detta artilleri ej däri kan del

taga, bör därföre detsamma, om dess ordinarie uppställnings

platser ej kunna gifvas pansarskydd, vara nedtaget under pan

sardäcket, och så anorclnadt, att det i händelse af torpedbåts

anfall hastigt må kunna upptagas och bringas i verksamhet. 
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11. Skorstenarna böra gifvas minsta m0jliga dimensio
ner och erhålla ett visst pansarskydd. 

12. stridstornen böra så långt sig göra låter döljas och 
-starkt bepansras. 

13. Enär sjöstrider nu sannolikt komma att utkämpas 
på mycket stora afstånd, äro på de stora fartygen utskjutnings
apparater för torpeder onödiga. De för dessa apparater med 
tillhörande torpeder nu upplåtna rummen kunna bättre använ
. das till artilleriammunition. 

14. Af samma skäl är äfven rammen obehöflig. 
15. Skjutöfningar måste företagas på större afstånd än 

hvad förut varit fallet (10,000- 3,000 m.). 
Fartygen böra förses med talrika afståndsmätareappara

ter och alla kanoner med kikaresikten. 
16. Till skydd mot torpeder är det önskvärdt, att alla 

fartyg förses med åtminstone en dubbel botten äfvensom med 
talrika vattentäta celler, som böra fyllas med kol, kork, fly
tande bränsle eller med hvad det vara må, som är lämpligt 
att upptaga stöten vid undervattensexplosioner invid fartygs
botten. 

17. Farten är en synnerligen viktig faktor i sjöslage~. 
Blott en mening torde vara rådande, att det var tack vare 
öfverlägsen fart, som To go i slaget vid 'l'sn ·· ! ·im a med sina 
olika aEdelningar lyckades intaga och bibehålla det läge i för
hållande till motståndaren, som var en af de förnämsta orsa
kerna till den så hastigt afgjorda segern. 

Sedan alla sjömakter numera bygga slagskepp, hvilka 
skola göra en fart af 19-21 knop, är för dylika fartyg en be
räknad leveransfart af 18 knop alldeles otillräcklig. 

I de flesta fall torde man kunna instämma i här ofvan 
återgifna uttalanden af franska deputeradekammarens utskott. 
Ifrågasättas kan dock, om den kategoriska förkastelsedom, som 
fälles öfver det medelsvåra artilleriet är fullt berättigadt. 

Granskar man här förut anförda siffror, rörande styrke
förhållandena i slaget vid Tsushima framgår nämligen, att rys
csar och japaner, hvad det grofva artilleriet beträffar, voro i 
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{1et närmaste jämnstarka, men att de sistnämnda just i det 
roedelsvåra artilleriet ägde sin mäst i ögonen fallande öfver
lägsenhet. (379 kanoner mot 17 4. ) 

Den allmänna meningen torde äfven vara den, att i sla
get vid Tsushima japanerna i främsta rummet med detta ar
tilleri lyckades till den grad förstöra ryssarnas lätta snabbskju
tande kanoner och strålkastare, att torpedbåtsanfallen därefter 
utan stor risk kunde företagas . 

I en artikel i N ovoie Vremia skrifver Clado rörande saken 

följand e: 
»Den japanska flottan, formerad i kolonn, koncentrerade 

till en början sin eld mot de ryska slagskeppen i teten . Då 
denna flotta på omkring 4000 meters afstånd gick för om de 
ryska kolonnerna afgafs från densammas medelsvåra artilleri 
en förkrossande eld. I följd af denna beskjutning tvungos 
Suvaroff, Oslyabia och fcr en stund äfven Alexander III och 
.Sissoi Velikij att bryta ur formeringen. >> 

När utgången af detta slag af amiral 'Iogo ansågs af
gjord, d. v. s. omkring 40 minuter efter dess början, var ännu 
intet ryskt fartyg sänkt. - Osiyabia sjönk först 10 minuter 
senare. - Segern var sålunda vunnen därigenom, att de ry
ska slagskeppen blifvit satta i brand, härjade, demoraliserade 
med ett ord urståndsatta till något allvarsamt motstånd . Och 
hur hade detta resultat så lätt kunnat vinnas. 

En rapport från general Liniewitch gifver en antydan 
därom : 

>>Den japanska elden», säger han, »var synnerligen väl
riktad, våra fartyg öfveröstes bokstafligen med projektiler. Pro
jektilerna söndersleta fartygens öfverbyggnader, och eldsvådor 
utbröto på flera ställen . Det var då, som å japanernas sida 
det grofva artilleriet rned ett åskli,qt dån ingrep i striden.» 

Det torde därföre ännu vara för tidigt att i fråga om det 
medelsvåra artilleriet göra något bestämdt uttalande. När detta 
skall kunna ske är äfven ovisst, emedan japanerna, om man 
känner dem rätt, näppeligen för andra än kanske engelsmän
nen, komma att meddela sina erfarenheter från kriget. 

Tidslc?·ift i Sj öväsendet. 12 
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För att erhålla visshet om denna fråga synes man där

före sar:;.nolikt få vänta, intill dess densamma, vid nybyggnad 

af japanska krigsfartyg, eller vid eventuell ombestyckning af 

äldre sådana, bringas till allmänhetens kännedom. 

Man frambåller såsom skäl för att icke viclare använda 

det medelsvåra artilleriet å stridsfartyg, att framtidens sjöslag 

antagligen skola utkärnpas på så stora afstånd, att detta ar

tillet·i då icke kommer att kunna verksamt deltaga däri. 

De, som hylla denna åsikt, synas emellertid hafva glömt 

att i slaget vid Tsnshima de japanska och ryska flottorna icke 

hela tiden stredo på så särdeles stora afstånd, utan att de när

made sig hvarandra intill 3000 meter eller n~ed andra ord på 

ett afstånd, där det medelsvåra artilleriet äger stor verknings 

förmåga. 
En 30 cm. kanon är utan tvifvel ett fruktansvärdt vapen . 

Dess granater kunna, när de explodera, förorsaka oerhörd för

ödelse. 'l'jocka pansarplåtar bräckas eller krossas till och med 

och af deras kringflygande bitar anställes stor skada. Inand

ning af de giftiga explosionsgaserna medför döden. Intet om

bord å fartyg ännu användt pansar är ogenomträngligt för 30 

cm. pansargranaten. 
Det är uppenbart att ett slagskepp, bestyckadt uteslutau

de med 30 cm. kanoner, och öfver allt skyddadt af ett pan

sar i stånd att motstå projektilerna från dylika vapen, voro 

en fruktansvärd krigsmaskin . 
Men ett sådant fartyg är näppeligen möjligt att åstad

komma; ty blott för att bära tyngden af ett dylikt pansar 

skulle kräfvas ett oerhördt deplacement. 
Att gifva slagskepp af nu gäugse dimensioner en bestyck

ning af allenast 30 cm. kanoner torde icke häller vara ända

målsenligt, enär antalet pjäser i så fall finge inskränkas till ett 

fåtal. Till vikten af kanoner, lavetter och ammunition måste 

nämligen äfven läggas vikten af pansartornen med tillbehör, 
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bviJl,et allt för två 30 cm. kanoner, uppställda i nu brukliga 

partorn för dylika pjäser, uppgår till mellan 800 och 900 tons 

Å ett slagskepp om cirka 15000 tons med normal be

pansring, fart och aktionsradie skulle knappast kunna upp

ställas mer än inalles 8 dylika pjäser. Dessa kanoner äga 

ringa skjuthastighet. Under strid högst ett skott per pjäs i 

minuten . Ej mer än 12--20 procent af skotten kunna på af

stånd öfver 3 000 meter beräknas råka målet, och det beror på 

en ren slump om af dessa fåtaliga träffar, någon lyckas för

sätta motståndaren ur stridbart skick. 

'l'ager man allt detta i betraktande måste man enl igt vår 

tanke medgifva möjligheten af, att ett fartyg med ett talrik t 

medelsvårt artilleri kan till[oga en motståndare, som blott för 

30 cm. kanoner allvarsamma skador, innan clenna sistnämnda 

hunnit sänka sin flotta. 

Några sjömilitära författare föreslå uppgifvandet af såväl 

30 cm. kanonerna som det medelsvåra art-illeriet oeh deras er

sättande med en enhetsbestyckning af 24 cm. pjäser. 

En sådan anordning skulle tvifvelsutan medföra många 
· fördela r. 

Innan man inlåter sig på ett dylikt företag bör emeller

tid noga undersökas huruvida på så vis bestyckade fartyg 

skulle besitta samma offeusiva kraft som fartyg, hvilka äga 

såväl 30 cm. kanoner som medelsvårt artilleri För vår del 

tro vi det knappast. 

Ehuru vikten af två 24 cm. kanoner med ammunition 

och partorn icke uppgår till hälften af (len, som representeras 

af två 30 cm. kanoner med ammunition och torn, blifver det 

likväl af utrymmesskäl sannolikt icke möjligt att uppställa mer 

än 12 stycken 24 cm. pjäser på ett slagskepp, å lwilket i 

annat fall kunnat anbringas 4 stycken 30 cm. kanoner och 18 

stycken pjäser af medelsvår kaliber. 

Skottantalet i bredsidan per minut skulle då i det ena 

och det gud ra fallet blifva följande: 
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Antal pjäser. l Bärande pii l Skott p er 
samma mål. minu t . 

l:a fallet: 12 st. 24 cm. kanoner . l 8 l 8 

Summa 
l 

8 

f 4 st. 30 cm . kanoner .. 4 4 
2:a fall et: 't 18 st. medelsYåra kanoner 9 27 

Summa l 31 

Vid denna beräkning hafva vi utgått därifrån, att 30 cm. 

och 24 cm. kanoneruas skju thastighet är lika stor, ell er högst 

l skott i minuten och att det medelsvåra artilleriets skjut

hastighet är 3 skott på samma tid. 

Man ser häraf att ett fartyg, bestyckadt såsom i andra 

fallet blifvit förutsatt, formligen kan öfversålla en motståndare 

med projektiler, af hvilka åtmi nstone några på rimliga afstånd 

kunna genomslå äfven det gröfsta nu använda fartygspansar, 

och att de öfriga äro tillräckligt kraftiga att förstöra fartygs 

opansrade delar . I första fallet däremot blifva de träffande 

projektilernas antal jämförelsevis litet, och ingen af dessa kunn a 

genomslå pansar af nyssnämnda slag. 

Den här förut åberopade fra nska författaren 1\ll. de La

nessan yttrar bland annat föl jande, beträffande frågan om det 

medelsvåra artilleriet. 
»Alla underrättelser från kriget mellan Ryssland och J a

pan, synas i hufvudsak bekräfta riktigheten af de teoretiska 

beräkningar, som haft till resultat slagskeppens bestyckande 

med bland annat ett talrikt medelsvårt, snabbskjutande ar-

tilleri .... .. . . 
För att ett sådant artilleri skall kunna uträtta all den 

nytta, som det gjorde under nyssnämnda krig, fordras emel

lertid icke blott att detsamma är så talrikt och så snabbskju

tande som möjligt, utan äfven att artilleTiet ifråga äger en 

kaliber beräknad med hänsyn till det pansarskydd, mot hvil

ket detsamma är afsedt att verka. » 
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För vår egen del anse vi det ganska sannolikt, att hit

intills gällande principer för fartygens bestyckning i det stora 

hela komma att blifva oförändrade, och att sålunda erfaren

hetsrönen från kriget, långt mindre äu hvad mången synes 

vara ~enägen att tro, skola verka omstörtande i denna fråga. 

Atminstone å stora fartyg, torde man därföre äfven fram

deles komma att återfinn a såväl det grofva artilleriet som det 

medelsvåra och det lätta artill eriet. 

Då det grofva artilleriets uppgift - för att ej säga raison 

d'etre - väl är att kunna angripa en fiendes, af t jockt pan

sar skyddade, vitala delar, måste detsamm a åtminstone delvis 

gifvas en kaliber, som medgifver lösnndet af denna uppgift. 

Såväl det medelsvåra som det lätta artilleriets kalibrar 

torde komma att ökas utöfver de hitintills mest brukliga (resp. 

15 cm. och 75 mm.), därvid dock kaliberökningen sannolikt 

kommer att hål la sig inom de gränser, som medgifva erforder

lig snabbskjutning. 
Vid bestyckning af mindre fartyg, såsom exempelvis våra 

l:a klass pansarbåtar, ställer sig saken möjligen annorlunda. 

Dessa fartyg, som af fl era skäl måste gifvas relativt små di

mensioner, kunna icke erhålla militära egenskaper i alla afse

enden likställda rned eventuella motståndares elagskepp. Klok

heten torde därföre bjuda att, genom uppoffrandet af vissa 

önskemål , möj liggöra uppnåendet af andra. 

Att afstå från den medelsvåra bestyckningen å fartyg af 

denna typ kan därföre till äfventyrs vara ändamålsenligt, för 

att göra det möj li gt att å dem uppställa dels grofva kanoner 

och dels ett talrikt lätt artilleri af omkring 10 cm. kaliber. 

I Jane 's »Fighting ships 1905-1906 » finnes intagen en 

berättelse af en ryss, som i vissa a fseenelen ger en bild af 

Port Arthur-fiott.ans öden och stäm ningen inom därvarande 

kretsar. Vi tillåta oss att af denna berättelse här · nedan göra 

ett utdrag. 
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Det var alla fa ckmäns, äfveusom amiral Alexieffs åsikt 

säger den ryska författaren, att japanerna trots allt icke vill~ 
slåss och, om jag skall säga sanningen, sade vi ofta som så: 

»om de där aporna vilja slåss, så må de göra det. Vi skola 

sänka deras fartyg, och sedan skola de låta tala med si o- io·en» o o . 

Tidigt på morgonen den 8 februari n. s. had e kineserna 

i Port Arthur mycket att förtälj a om japanernas afsikter. Vår 

flo tta låg utanför hamnen, den kunde icke få rum där inne 

med mindre än att fartygen lades nästan sida vid sida, t; 

banmen är mycket liten. 

Amiral Alexieff fick telegram hemifrån med tillstånd att 

återkalla Varjag och sände order till chefen på detta fartyg: 

»Förena Eder med flottan i Port Arthur! », men detta kom 

aldrig fram. På morgonen klargjordes fartygen för strid, men 

vid middagsticlen erforo vi, att ett tillfredsställande svar afiå

tits till Japan, Inrarföre kriget för ögou bli cket ansågs afvärjclt. 

Häröfver blefvo somliga ledsna men de flesta gladde sig. Alla, 

vare sig nedstämda ell er muntra, gingo emellertid i land , utom 

besättningen på Bajan , hvars chef, ·wiren, försäkrade, att det 

i alla fall sknlle blifva kria-o· 

Under loppet af natten elen 8 februari n. s. troddes i 

allmänhet på en fredlig lösning af frågan. De flesta lwcle per

mission till midnatt. 

Det var vid denna tid de sista båtarna gingo ut ti ll flot

tan som låg på yttre redden. Alla voro upprymda, och i en 

båt hade några officerare damer med sig - ett bevis på att 

man icke väntade krig. Något längre ut kunskapade ett 

par torpedbåtar, som erhållit order därom. Det var bara en 

öfning, trodde man. 

Den båt, i hvilken dam erna befunna sio· hade så när 
O l 

blifvit körd i sank af en jagare, som gaf signaler med lan-

ternor och gick med mycket sakta fart. Båten undvek emel

lertid sammanstötningen, men kom jagaren så nära, att en af 

dem som sutto i båten förklarade, att han kunde böra folk, 

som ombord å jagaren hviskade på ett främmand e språk. 

»Det är de japanska aporna som komma för att öfverfalla oss» , 
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sade e u på skämt, och alla skrattade; men just som de skrattade, 

hörd es en knall, så två, mycket skarpa knallar, därpå, efter 

.en paus, skott. 
Ej häller ombord å fartygen, utom de torpederade, kunde 

någon drömma om, att det var annat än en öfning. Torped

båtar hade blifvit iakttagna, som gjort våra signaler och gått 

med liten fart. Det var ju ingenting å färde - tills torpe

derna kommo och någon vakt med sitt gevär aflossade ett skott 

·efter båtarna, då de flydde. För att bekänna sanningen måste 

jag tillstå, att de voro borta, innan vi affyrade ett enda kanon

skott. 
Fartygen syntes därefter röra på sig, ljusen ombord å 

·ett af dem slocknade och en stor förvirring och förskräckelse 

u ppstod. Torpednäten sattes ut, och kanonportarna öppnades 

för att möta nästa anfall. Tyvärr kom detta dock icke. Först 

i dagningen efter en sömnlös natt fingo vi erfara, att våra två 

bästa pansudartyg torpederats och satts på land och att stran

den var full af torpeder. Torpeder funnas öfverallt, åtmin

stone tjugutre stycken plockades upp, som ännu hade säker

hetssprinten kvarsittande. De hade träffat fartygen, men icke 

.kunnat explodera. Japanerna förstodo sig bättre på att pla

nera en öfverrumpling än att utföra den. 

Så kom efter någon tid amiral Makaroff, i sina yngre 

dagar en skicklig, iderik man, men numera en enfaldig gubbe, 

som icke kunde vara oss till nytta i sakernas dåvarande till

stånd. Många af våra torpedbåtar voro icke väl förda, ty de

ras chefer voro mestadels alltför gamla. Man bör veta, att 

vid krigets utbrott hälften af fartygen tillhörde reserven, enligt 

bruket under vintermånaderna i fredstid . Alla, som kunde 

användas, måste gå om bord. H vilken nytta kan man väl bo

g ära att. gubbar skola kunna göra såsom chefer å torpedbåtar? 

De unga officerarne, som borde hafva fört befälet på dem , 

voro å ti e stora fartygen. Det var en enda sorglig röra. 'ror

pedbåtarna gingo ofta ut för att anfalla, men amiral 'rogos 

flotta kunde aldrig anträffas, utan bara hans torpedbåtar, som 

voro redo till kamp på Jif och död. På så sätt förlorade vi 
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några af våra båtar, och hade icke Bajan varit, som räddade 
dem , då de återvände, skulle vi hafva förlorat dem alla. Ja
panerna voro nämligen mycket listiga, de läto våra båtar gå ut och 
sträfvade efter att kunna komma emellan dem och hamnen , 
hvarigenom de, som vågade mest, tyvärr hade de minsta ut
siktema till att kunna återvända. 

Det var vid denna tid, som bland oss uppstodo två me
ningar om kriget. Den ena af dessa representerades af de ve
tenskapliga sjömännen, h vilka · i likbet med amiral Makaroff 
höllo före, att krig egentligen beror på beräkning. Dessavoro 
de vise, gamle männen, som idkat många studier. 

Den andra meningen hyllades af kapten Wiren och en 
eller två andra, den unga skolans män . J ag hörde icke från 
kapten Wirens egen mun, hvad han tänkte, men åsikten var 
i allmänna drag följande: »Deu som utsättes för en djärf 
attack, är för ifrigt sysselsatt med sitt själfförsvar för att kunna 
göra ett motanfall. Om fienden ser oss oförskräckt rycka fram , 
så kommer han att tro, att vi hafva någon anledning därtill. 
Det är dessutom mera eldande att vara angripare. O m vi 
också skulle blifva slagna, kunna vi likväl illa skada fiend0n , 
och från Östersjön skola nya fartyg komma hit, under det att 
japauerna icke hafva någon reserv att sätta i de skadades 
ställe.» 

Så talade kapten Wiren vid rådplägningarna, men man 
fäste ingen uppmärksamhet därvid. Äfven landtofficerarne 
voro missnöjda. De yttrade sig med öppet hån om flottan 
och sade, att den ingenting uträttade. De tycktes sålunda un
derstödja kapten Wiren . 

Men amiral Makaroff fortsatte icke desto mindre sin tak
tik. Så sjönk Petropavlovsk, och med den l\lakaroff. Vi . fö r
lorade i honom en stor man, men icke någon stor anförare, 
ty han kunde icke lära sig förstå, att han genom att undvika 
japanerna ingaf dem mod, men däremot gjorde de sina mod
lösa - »amiralen är rädd », plägade man säga. Han var, lik
som de flesta af våra amiraler, för gammal. 

Tidigt i maj månad gjorde japanerna sitt stora inspärr-
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uingsförsök, hvarvid de förlorade ft era handelsfartyg äfvensom 
deras besättningar, som delvis begingo själfmord. Vi erforo, 
att detta försök af japanerna betraktades såsom lyckadt, och 
att vi ansågos vara inspärrade. 

· Nu lyckades våra torpedbåtar att komma ut obemärkta, 
och de torpederade Hatsuse, Yoshino och Kasuga, hvilka bägge 
senare kolliderade, så att Y oshino sjönk. Samma dag skadade 
vi genom minor eller torpeder äfven Yashima, som måste bog
seras därifrån, Chiyoda och ett fartyg af Takasagos typ. Hade 
vår flotta gått ut, skulle vi hafva förstört nlla de ö[riga. Vi 
väntade däremot tills Cesarevic och Retvisan skulle blifva fär
diga. General Stössel, som behöfde artilleri, tog under denna 
tid en mängd kanoner från fartygen . 

Faktiskt är dock, att general Stössel, som ännu icke hade 
visat sig så oresonlig som han blef, var angelägen om, att 
flottan skulle gå ut. Behöriga orde1 utfärdades äfven härom. 
Men furst Uchtomski, som vid denna tid var högste befälhuf
vare öfver flottan, vägrade att gå. Då jag tänker på denna 
amiral, kan jag nästan förlåta general Stössel, när han påstod, 
att våra sjöofficerare och våra fartyg voro utan betydelse i 
kriget. Vi gjorde faktiskt ingenting, emedan vi hade en pul
tro.n till chef. H var och en hade en plan för sig, sökte blott 
sin egen framgång, och ingen litade på den andre. 'forped
officeren hatade artilleriofficeren, och landtofficeren hånade dem 
bägge. 

Så mötte vi japanerna i den stora drabbningen, (den 10 
augusti) , då de på ett skotthåll af 80 kabellängder träffade oss 
gång på gång. 

På vägen ut från Port Arthur stötte Bajan på en mina 
och blef illa skadad. 

Ordern lydde, att vi skulle gå till Vladivostok, om vi 
kunde, annars in i neutrala hamnar. 

Vår flotta gick med föga hopp sitt öde till mötes. Far
tygen voro äfven i dåligt skick. Cesarevic måste styras med 
sina propellrar, emedan man icke vågade lita på rodret, och 
å Retvisan kunde det ena af de stora tornen icke vridas. Detta 
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fartygs ångpannor voro äfven bristfälliga och fartyget var läck 

så att pumparna måste hållas i gång. Pobjeda var skadadt 

af en mina och aldrig repareradt. Blott hälften af pannorna 

voro användbara. Poltava var läck, och alla kryssarna sak

nade uågra kanoner hvardera, hvilka lånats af armen. Besätt

ningen var otillräcklig. Intet fartyg hade sin fulla beman

ning. 
Vi voro dock glada att vara borta från Port Arthur och 

det beständiga grälet därstädes. 

Så kom striden, under hvilken vi sköto på Mikasa och 

japanerna på Cesarevic, och iugen vet just så noga, hvad som 

hände, utom att amiralen dödades, just då Togo var i begrepp 

att retirera, hvarefter furst Uchtomsky skyndade sig tillbaka 

till Port Arthur, hvarigenom vår seger förvandl rtdes till ett 

nederlag . 
Efter striden skingrades vi, hvarj e fartyg hade sin kurs 

för sig för att undvika torpedanfall, hvilka oafbrutet fortfora 

under den förskräckliga natt som följde efter slaget. 

Understundom - åtminstone skedde detta en gång -

sköto vi på våra egna båtar, ty efter det första anfallet i 

februari vågade ingen lita på signaler, utan ordern lydde: 

»skjut på allt!» Ibland sköto vi äfven på bara vågorna; men 

då det kunde vara riskabelt att inte skjuta, så sköto vi i alla 

fall, för säkerhetens skull. Det stod ej i mänsklig förmåga att 

efter denna strid kunna reparera fartygen. 

Så gingo veckorna till dess kapten Wiren utnämndes till 

amiral, till glädje för alla yngre officerare. Denna befordran 

uppväckte dock en dödlig afundsjuka hos de äldre, ehuru alla 

talade ganska godt om honom . Den nya amiralen sträfvade 

att reparera fartygen. Men till hvad nytta var väl detta, då 

besättningarna voro reducerade, och det väldiga projektilregnet 

började falla ned öfver oss. 

Det var fullkomligt ändamålslöst att försöka någonting, 

men vår nye amiral bjöd i alla fall till. Han var verksam på 

alla sätt, han uppmuntrade sitt folk, som uppgick till ett an

tal af sjuhundra, skulle jag tro - det var allt~ som armen 

- 179-

icke tagit för sina behof. J ag kan icke rätt erinra mig dessa 

tre sista, helvetiska månader. Amiralen Wiren hoppades, att 

östersjötlottan skulle komma till vår räddning, men den kom 

aldrig. Ingenti ng annat än det ohyggliga projektilregnet natt 

cch dag. 
Så träffade projektilerna far tygen, och amiralen höll till 

i en båt i hamnen samt gick fram och tillbaka bland sina far

tyg, sökande döden. 
Sedan blef han sårad ombord . på Retvisan, som hölls un

der gång i hamnen, för att om möjligt undvika de japanska 

grana tern a. 
Slutligen, när allt hopp var ute, öppnade vi bottenkra

narna och sänkte alla fartygen med undantag af Sevastopol, 

som icke var så mycket skadad. 
Detta fartyg fördes <lärpå ut på den yttre redden, där 

det med en besättning af blott etthundra man tillbakaslog 

många torpedanfall och förpassade många japaner till en bättre 

värld. Sevastopol, som af sitt artilleri blott hade kvar tre 

stora kanoner, låg därute och väntade anfall för att kunna 

döda en del japaner. Det blef aldrig torpederadt, men det 

stora antal torpeder, som exploderade mot näten förorsakad e 

svåra läckor, så att fartyget var nära att F:junka där det låg. 

Vid fästuingens kapitulation sänk tes fartyget af oss SJiilfva 

på djupt vatten. 

Såsom förut blifvit framhållet, torde i brist pä tillförlit

liga uppgifter, ännu vara för tidigt att i rent strategiska eller 

tak tiska spörsmål, äfvensom frågor, rörand e fartygstyper och 

de~sas anfa lls- och försvarsmedel, draga några allmängiltiga 

slutsatser af kriget mellan Ryssland och Japan. 

I vissa andra o·enerell a fråo·or tillbörande det S]. ömilitära 
b b ' 

owrådet äro däremot krigets lärdomar redan nu otvetydiga, 
' " 

och vi tillåta oss att bland dem här punktvis framhålla följande: 
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l) »Det rysk-japanska kriget är ett klassiskt exempel på 

sjömaktens inflytande på folkens öden.» '1') 

2) Initiativets betydelse vid krigföring har ånyo på det 

mest påtagliga sätt blifvit ådagalagd . 

3) Liksom förut varit händelsen i de fles ta krig på senare 

tider, utbröto fientligheterna, innan krigsförklaring utfärdats. 

4) Den fientliga flottan utgjorde Japans första operations

föremål. 
5) Särskildt om i krigsplanen ingår maritima invasions

företag, kan man sålunda taga för gifvet., att äfven i framtid a 

kricr fientlicrheterna sannolikt komma att öppnas med ett våld-
"' "' 

samt och om möjligt öfverraskande angrepp på motståndarens 

fl otta, hvilket, om det lyckas, i många fall blir afgörande för 

krigets slutliga utgång. 
6) En flottas krigsberedskap bör städse vara den högsta 

möjliga. Häls t borde hela flottan alltid bållas stridsfärd i g; 

men då detta af irwen nation kan åstadkommas, måste hvarje 
"' 

flotta för sina icke stridsfärdiga delar hafva till sitt förfogande 

en så vidt möj ligt fullt skyddad utrustnings-ort, som åtmin

stone är tryggad mot öfverraskande an fall från sjösidan . 

7) En underlägsen flottas utrustningsort bör dessutom äga 

flera utlopp, belägna från hvarandra på så stora afstånd som 

möj ligt. 
Ett tjugutal engelska (nautiska) mil mellan de längst ifrån 

hvarandra belägna utloppen kan emellertid icke anses vara 

tillräckligt, enär ett sådant afstånd icke behöfver tvinga en 

blockerande flotta att dela sin hufvudstyrka. 

J apanska flottans hufvudstyrka var under blockaden af 

Port Arthur i allmänhet förlagd till Elliotöarna, från hvilka 

afståndet till Port Arthur är omkring 70 engelska mil.* 1
') 

För Togo hade det sålunda vid denna blockaels utföran

J.e icke spelat någon afsevärd roll, om ryska flottan i Port 

Art hur haft att ti llgå t. ex. tre utlopp med ett afstånd mellan 

de yttersta af omkring 20 engelska mil. 

·*) Uttalande af tyske generalmajoren Bigge. 

7:·*) Från Togos operationsbas vid dessa öar. 
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Förlagd till en pl ats, som i geografiskt afseende är olämp

~ig, ri skerar en underlägsen flotta alltid att blifva innestängd. 

Inför hotet af en dylik möjlighet är därföre mer än san

nolikt, att denna flotta, ehuru långt ifrån stridsfärdig, för att 

uppsöka en mera tryggad plats, kan tvingas att lämna ham

nen fortast möjligt, ja, kanske redan innan dess besättningar 

hunn i t kompletteras. 
Enhvar kan lätte ligen inse, att en sjöstyrka under elylika 

Dmständigheter, såväl i det ena som det andra fallet utsättes 

för en stor och påtaglig fara. 
Då i ett land frågan gäller att utse en utrustningsort för 

dess flotta , bör därföre uppenbarligen, då statens väl eller ve 

däraf sannolikt blir beroende, blott hänsyn till rikets bästa till

låtas att spela in . 
Ett land, som är nog lyckligt att disponera stora, för 

främlingar otillgängliga skärgårdsområden, och hvars krigsfar

tyg äro konstruerade med hänsyn till dessa skärgårdar, bör, 

såvidt man kan fatta, förlägga utrustningsorten för flottans 

hufvudstyrlm i skyeld af dessa skärgårdar, och icke å en plats 

på långt afstånd från desamma. 

8) En i stridsvärde underlägsen Hottas hufvudstyrka bör 

i stort sedt städse hållas koncentrerad. Den ofvan citerade 

€ngelske författaren i The Staudard talar icke utan skäl om 

»galenskapen att splittra sjöstridskrafterna.» 

Till ämpningen af elen strategiska regeln: »spriduillg för 

bevakning och koncentrering för strid», bör därföre ske med 

den största urskiljning. Spridning af en underlägsen flottas 

hufvudstyrka för bevakning eller för uppgifter, som icke äro 

äf vital betydelse för landets försvar, måste därför begränsas 

därhän, att koncentrering för strid under alla omständigheter 

kan verkställas. 
Till undvikande af missförstånd torde här uttryckligen 

böra framhållas, att med hufvudstyrka i detta sa mmanhang 

afses flottans kärna (hos oss l:a klass pansarbåtar). 

Sådana kryssare, jagare och torpedbåtar , som bufvud

styrkan kan undvara, kunna däremot vare sig för försvars-
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eller rekognoseringsändamål förläggas till andra områden än 

hufvud styrkan, dock hälst äfven de till trakter, som äga skär

gårdar. 

För att åskådliggöra, huru betydelsefullt det är för en 

underlägsen flotta att hafva sin h ufvudstyrka koncentrerad och 

förlagd till en plats, där densam ma elisponerar på stora af

stånd från hvarandra belägna utlopp skall här anföras ett 

exempel. 
Antag att en underlägsen flotta A är delad i tvänne jämn

starka grupper, af hvilka den ena är förlagd till en hamn , 

hvarifrån för de större fartygen blott fitmes ett utlopp, och 

den andra till ett för motståndaren otillgängligt skärgårdsow

råde, som äger två från hvarandra sfL långt aflägsna utlopp 

att tvänne särskilda bufvuclstyrkor äro erforderliga för att där

städes kunna verkställa en blockad. För att und er elylika för

utsättningar k u n n a blockera A-flottan måste en annan !i otta 

B vara så öfverlägsen, att för hvart och ett af ofvan omtalade 

tre utlopp kan afses en styrka, som äger större stridsvärde än 

den del af A-flottan, som där kan försöka att bryta sig ut. 

Antag vidare i detta exempel att för änd amålet vid hvart 

och ett af nyssnämnda utlopp kräfves en styrka dubbelt så 

stark som den, hvilken där skall blockeras. 
Om stridsvärdet af hela A-flottan samlad betecknas med 

a blir alltså stridsvärdet a f dess förutn än:mda tvänne delar lika 

med 1
/ 2 a. 
För att B-flottan i detta fall skult kunna verkställa bloc

kaden kri:ifves sålunda att dess stridsvärde, beräknad efter 

samma måttstock utgör 3 a, eller med andra ord den först

nämnda flottan måste vara minst tre gånger så stark som elen 

sistnämnd::t. 
rränker man sig däremot att hela A-fl ottan är samlad i 

nyssnämnda skärgårdsområde med tvänne utlopp, skulle, med 

tillämpning af san:;ma beräkningsgrund som i förra fallet, B-
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flottan, för att lyckas i blockaden, då behöfva vara minst fyra 

gånger så stark som A-flottan. 
I det senare fallet skulle alltså sistnämnda flotta antag

ligen längre än i det förra kunna bibehålla sin rörelsefrihet 

och härigenom äfven längre kunna utgöra det hot mot in va

sionsföretag öfver hafvet, som kanske är en underlägsen flottas· 

mest maktpåliggande uppgift. 

H vad särskild t vårt land beträffar , utgör kusteskaderns 

sammandragning på västkusten sistlidna sommar, och i sam

band därmed stående händelser, tilldragelser af icke ringa sjö

militärt intresse. 
Denna eskader, hvilken stod under befäl af konteramiral 

W. Dyrssen, och som så småningom förstärktes , bestod under 

den mest kritiska tiden af unionskonflikten - 1\.arlstadskonfe

rens senare skede - af följand e antal fartyg , nämligen: 

Pansarbåtar, l: a klass . . . . . . . .. . . . .. . .. . . . 8 
» 2:a » . .. .. .... . ... ....... .. l 

Torpedkryssare ... ... . . ... ... ... .. ... ... .. . .. . ... .. 4 

Jagare ............ . ................. .. ... 2 

Torpedbåtar, l:a klass ...... ... ..... ...... ... 12 
2:a » ..... . ... . .. . .. .. . .. . . ..... 12 

Undervattensbåt . . .... ... .. . .. l 

Min- och sjöm ätningsFar tyg m. fl. . .. 4 

Suwma fartyg 44 

I förhållande till de resp. ländernas resurser i allmänhet 

utgjorde denna eskader säkerligen en ganska aktningsbjudande 

styrka. 
Genom att i tjänst kvarhålla 1904 års klass af till allmän 

tjänst inskrifna värnpliktiga äfvensom vissa kategorier af värn

pliktiga inskrifna till särskild tj änst vid flottan , kunde utan att 

några andra mor ankningsvärda ätgärder behöfde vidtagas, 

kusteskaderns fartygsbesättningar kompletteras med en jäm

förelsevis väl öfvad personal. 
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Fartygen och den öfriga materielen visade sig i allmän
het vara i fullgodt skick. 

Huru intressant det än skulle vara att nu redogöra fö r 
denna flottas öfningar, kan detta dock af lätt förklarlig anled

ning icke här äga rum. 
I detta sammanhang bör emellertid erinras om statsrådet 

Lövlands uttalande i stortinget den 7 sistl. oktober af hvilket 
framgick, att hänsyn till den svenska flottans styrka öfvat en 
bestämmande inverkan på utgången af Karlstads-förhandlin

garna. 
De, som i vårt land med glädje hälsat elen fredliga ut-

gången af unionskonflikten, böra därföre icke glömma, att den 
svenska flottan varit en viktig faktor för förverkligandet af 

.deras önskningar. 
Då vårt land si:;tlidna sommar tack vare bland annat sin 

nya flotta undgick ett krig med däraf följande uppoffringar af 
.alla slag, kan denna flotta sålunda, bildlikt taladt, redan nu 
sägas hafva återbetaldt de försäkringspremier för tryggande af 
freden, som landet i form af anslag nedlagt på densamma. 

- 185-

Det rysk-japanska kriget. 
Af H. Elliot. 

(Forts. från 4:e häftet 1905, sicl. 455.) 

Det under flera dagar i början af augusti af japanska 
armen från dess nya ställningar mot Port Artburs inre hamn 
företagna bombardementet, under hvilket flere skott träffade 
de ryska fartygen, gjorde snart deras läge därstädes synnerli
gen riskabelt och tvang dem slutligen att våga ett försök att 
slå sig igenom till Vladivostok. Den 10 augusti lämnade ami
ral Vithöft, på högre befallning den hamn, som i sex måna
der tjänat såsom bas för den rysKa flottans hufvudstridskrafter 
i Ostasien. 

De ryska fartyg, som denna dag fullt stridsrustade läm
nade hamnen, voro sex slagskepp, fyra kryssare och sexton 
jagare. Kryssaren Bajan hade ännu ej hunnit blifva repare
rad från sin den 27 juli genom minsprängning ådragna svåra 
skada och kunde ej medfölja. Den ryska amiralen hade ingen 
kännedom om de ]. apanska hufvudstridskrafternas läo·e och 

"'' från Port Arthur kunde man endast sikta en del smärre krys-
sare och torpeclfartyg. 

Klockan 5 f. m. lättade den ryska eskadern och styrde, 
föregången af en minsvepningsafclelning ut mot yttre redden. 
Svepningen utfördes af mindre ångare, sins emellan förande 
stålkablar, med hvilka minorna endera bragtes till explosion 
dler bogserades åt sidan. De svepande fartygen konvojerades 
~f ett par kanonbåtar och 8 jagare. 

Tidskl-i{t i Sjöväsendet. 13 
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Svepningen fortgick långsamt, och först klockan half 9' 

voro samtliga ryska fartyg ute på yttre redden, där de forme

rade sig i kolonn i följande ordning: I te ten kryssaren N o vik; 

därefter första slagskeppsdivisionen: Tsessarevitj med högste 

befälhafvaren, konteramiral Vithöft, ombord, Retvisan och Pobje

da; så andra slagskeppsdivisionen: Peresvjet under divisions

chefen, konteramiral furst U chtomski, Sevastopol och Pol ta va;. 

och efterst kryssaredivisionen: Askold förande divisionschefens , 

konteramiral Reitzensteins, flagga, Pallada och Diana. Till 

kryssaredivisionen hörde äfven tetefartyget N o vik. I kön följd e 

hospitalsskeppet Mongolia, med en stor del kvinnor och barn 

ombord. l:sta divisionen: jagare, 8 till antalet, Beschumni, 

Besposchadni, Besstraschni , Burni, Grosovoj, Rjeschitelni och 

tvänne andra, hvilka icke användes som konvojfartyg, höllo 

sig babord om flaggskeppet. Klockan 9 f. m. bissade amiral 

Vithöft signalen »gå till Vladi vostok. » Klockan l() t. 15 111
• var 

minfältet, genom hvilket man gått med sakta fart bakom min

svepningsafdelningen, passeradt, och denna kunde återsändas 

till Port Artl~ ur. Äfven de konvojerande kanonbåtarna och .8 

jagarue beordrades återvända. 
Ryska flottan satte nu kurs med bibehållen formering 

mot Kap Schantung, med en fart af B knop, hvilken fart se

dermera ökades till 10, och vid middagstiden uppgick till 13 

knop. 
Än så länge voro af japanska flottan i olika riktningar 

synliga endast 3 stora och 8 mindre kryssare jämte 17 jagare 

och torpedbåtar, hvilka så småningom koncentrerade sig mot 

ryssarna. Samtliga amiral Togos stridskrafter voro dock på 

väg mot fienden. Redan klockan half 6 erhöll den japanska 

amiralen å sin bas vid Elliot-öarna det första meddelandet per 

trådlös telegraf, att ryska flottan lämnade inre hamnen , hvar

på han omedelbart gaf sina samtliga stridskrafter order till 

samling. Sedermera ingick det ena telegrammet efter det audra 

om fiendens rörelser. 
Den japanska hufvudstyrkan satte genast kurs från Elliot

öarna mot Kap Behantung under hög fart. Denna styrka, 
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som stod under direkt befäl af amiral Togo, hvilken förde sin 

flagg å slagskeppet Mikasa, bestod af slagskeppPil Asahi, Fuji 

och Shikishirna samt pansarkryssarna Nishin och Kassuga, och 

var formerad i kolonn i nyssnämnd ordning. 

Klockan I2t., då Togo befann sig 7' S. O. om Encounter 

rock och styrde S. S. W. kurs, siktades den S. O. styrande, cirka 

20' från Port Arthur befintliga, ryska flottan på styrbords bog. 

Novik hade nu intagit plats babord om slagskeppen och i teten 

af jagarne. I öfrigt var formeringen inom ryska flottan oför

ändrad. Togo fortsatte sin kurs och passerade för om den 

ryska kolonnen. Strax efteråt passerades den ryska kurslinjen 

på något längre afstånd från Vithöfts flotta af en japansk krys

sardivision, som likaledes med S. S. W. kurs hunnit fram för 

att upptaga strid med fienden . Denna kryssardivision bestod 

af pansarkryssarna Yakumo och Kassagi samt pansardäcks

kryssarna Takasago och Chitose och var formerad i kolonn i 

nu nämnd ordning. En del torpedfartyg, hvilka dels åtföljt 

Togos styrka, dels från andra håll tillkommit, befann sig nu 

äfven i närheten af ryssarna. Under dem1a passering synas 

båda flottorna hafva aflossat några skott, hvilka dock, då af

ståndet var öfver 11,000 meter, ej hade någon verkan. Elden 

upphörde också snart. 
Ryska flottan bibehöll sin kurs, och vid ett-tiden girade 

de japanska slagskeppen samtidigt babord hän . slagskepps

divisionen fortsatte babord någon tid i linje, och girade därpå, 

så att den kom öfver på samma kurs och styrbord om rys

sarna; kryssarna åter synas direkt hafva girat 180 grader i 

hvarandras kölvatten och gått upp mot fiendens kö. 

Strax innan japanerna åter uppkommo i kolonn, öppna

des ånyo elden, och en regelbunden artilleristrid på 6 000 a 
7000 meter tog sin början. Samtidigt med japanernas sist

nämnda manöver girade ryssarna babord hän, antagligen för 

att i ro kunna få utföra den manöver, som därefter följde -

den nämligen att få upp de tre i kön varande snabbgående 

kryssarna i teten af kolonnen. 

Klockan half 2 var omkastningen af tetefartygen verk-
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ställd, och girande styrbord hän närmade sig den ryska kolon

nen åter japanerna. Vid denna tidpunkt synes det ryska slag

skeppet Pobjeda hafva af fiendens häftiga eld fått en roder

skada, hvilken nödgade henne att gira hårdt styrbord hän. 

Köfartyget Poltava sackade för att skydda sin nödställda kam

rat, hvi lken dock snart fick sitt roderhaveri repareradt, !war

efter båda åter slöto upp i köen af kolonnen. Den förut om

nämnda kryssardivisionen hade intagit plats på ryssarnas ba

bords låring; på styrbords låring hade emell ertid uppkommit 

en ny kryssaredivision bestående af de fyra pausardäckskrys

sarna Akashi, Suma, Izumu och Matsushima. 

Vid ryssarnas styrtordsgir sJnes den japanska hufvud

flottan medelst tvänne samtidiga sådana hafva styrt något un

dan, men klockan 11. 50m. girade de åter in mot fienden, och 

klockan 21· 3(Jm. började en ytterligt häftig eldgifning på ett 

atstånd af mellan 5 000 och 6000 meter. Genast i början af 

denua eldstrid träffades Askold i främre skorstenen af en gra

nat, som exploderade och försatte kryssarens främsta pannor 

ur tjänstbart skick. Kryssarna girade då ut ur kolonnen och 

intogo plats babord om slagskeppen. Innemot 3-tiden hade de 

båda flottorna närmat sig hvarandra på ett afstånd af 3500 

meter, och artillerielden tilltog i styrka. Sedermera ökades di

stansen, och klockan half 4 upphörde elden åter. Denua ök

ning af distansen utfördes af japanerna, h vilkas flagg- och tete

fartyg , Mi kasa, syne'3 hafva lidit en del haverier; så vor o dess 

30,5 cm. kanoner en längre tid otjänstbara. 

Mellan klockan half 4 och 5 löpte de båda flottorna på 

parallella kurser med stora afstånd och omkring 13 knops fart 

jämnsides med hvaranclra. Vid 5-tiden synas de åter hafva 

styrt emot bvaranclra, och striden började ånyo. Farten var 

cirka 12 knop, afståndet till Kap Behantung omkring 40'. Den 

ryska flottan innehade samma formering som förut, d . v. s. 

kryssarna babord om slagskeppen. 'l'ill den japanska slag

skeppskolonnen hade slutit sig de fyra kryssarna i elivisionen 

Yakumo. Kryssarelivisionen Akashi höll sig akter om huf

vudstyrkan, och akter om ryssarna voro i annalkande pansar-



o 
RY.5xo a 
TB. 1 o 

o l 

ffRP 

().Nov m 

0/.5~s5RRE v/ri 

0 l?ETf/ISRIY 1 
Q.5EVRSTOPOL.( l'ft~R.5fl 

6• .A5R Hr' 
PERE5':f~T 

~ F')'/_ . . 
()Poa/iM 

(J pOLTRI/R 

OA~J-!OLD 
fJI}TLL!Jl>Ff 

ÖJ)IRIYEJ 

ÖNO!Y&OL!R 

""------, ' , 

'& 5H!ffi5H lf'1R 

,._IY!.:;r;;iy .. 
JfRSV6R 

" . l l J R P. 
l', TE. 

' l 

,, YR!fV/10 

.HRSii'6/ 
.MffR.5fl&O 

tf {ll!rOsE: 

j/ u/f70Tt=.SHR/Y 

~J/i~ 
TE. o 

o 
o 
o 
a 
n 

0 NOIY60LIR 

.}OZUNI 

... AHIT51J· 
V 5HII'1R 

] J 
t 
l 

IRYSK) 
TB. r, 

D 

D 

6ÅsxoLZ> \ 
ÖHJLTRf/11 

Ö])rRNR (!11~115/1 
6Novm tA.:snH/ 

dlSE55Ri?E-. Fvji' 
VI') 

URETVI.5fl;Y • 5HIX!51i!NF{ 

Ö5t:Vf7.5TOPOL' /f!SHIIY 

Q:q,.RES~.cr6 KRSU6R . 
. 1./RP 

l l TE~ 

() /6 .Fbt!/El>q : : III 

1/J 

/ 
~Y~r~vHo 

i ffR~R6i 
(l lRP<Il.5RG(J 

~ {H/rose 

l ( . 

\ 
Il ./8P. 

~~R.wi 
\ .5il/'f/1 

.....lj,w-

4X! T.5USitJi-!R .. /'f/ 

'\ 
./EJPTB. ~~' 

:: T.B. 
! 

/ "' 
# IT.$fi<U5Hfl'f/'l 

~ HJ'I51-!I/)i9TE 
A5Rt1fl4 

~ lSN!ryya; 

YRRjC:Yf/111'{ • 

:-

'MtfkiYI 

-A'5RHI 

.. /ff/1 
11.5Htxt.5H!
W !'?fl 
./YI~H/1'1 

~RS<.k>c 

r•YRHVM()' 
.frRSRG>I l 
• TRX11f.1; 

.fi.I!T05E 

.':~ .JnP 
1 

_:;: TB. 

\A !f ROll 

6SV1'11'f 
fJ./)2!/1'11 

• AHtT5USHif11'1 

81iffi?Stil 

i 5/J;'f/-7 

f / JJ:;v-'11 

• .41fir.:5vsH,;I"!Il 
. - Il 

.IRP /.J3.u 
Il 

------'-'" 

W.:JH/eJl!)BJ[' J "fe"'- <f.!".;~~>N "'"'"\ 
}RPTB. 

-... 

POLTI'I/1'/i 
'V 

Poty€7>R O /'lov/x 

m"""':"'~\ 1 t &H17sliiz>RRr=. 
.13HIIYYeN 

QA5.91'1R 
6.»t'VEYRNR 

l 1 ./RP 

\ 1 T.B -

G1~11 SLaU Ut .\ns\ Swckh 



- 189-

däckskryssaren Asa ma, torpedkryssaren Y ayeyama och en del 
smärre torpedfartyg. 

Elden öppnades på omkring 8 000 meter, och afståndet 
minskades så småningom. Kryssarna, såväl de som följd e i 
slagskeppskolonnen, som de i divisionen Akashi började nu del
taga i elden, hvarvid den sistnämnda besköt fiendens köfartyg. 
A båda sidor koncentrerades liksom förut elden på de i teten 
gående flaggskeppen. Japanerna med sin högre fart ryckte 
fram för att bättre kunna utföra detta. Denna strid räckte i 
15 minuter. 

Klockan 5t. 15111
• styrde den ryska flottans fartyg, hvilka, 

antagligen därför att de ej hade teleskopsikten, icke fått till
närmelsevis så god t träffresultat som japanerna, ned mot dessa 
för att minska afståudet; och japanerna undveka dem ej. På 
en distans som understundom nedgick till 3500 meter, fort
sattes striden öfver en timma utan att segern kunde sägas luta 
åt någondera sidan . Svåra haverier inträffade å ömse sidor. 
K lockan !)t. 56111

• träffades Mikasas aktra svåra torn af en 30,5 
cm. projektil. Tornet blef under en stund otjänstbart, men 
kunde sedermera. efter provisorisk reparation åter an vändas. 
Ena kanonen synes dock härvid blifvit obrukbar. Kl. 6t. 10 111

• 

nedskötas Peresvjets båda master. Afståndet hade då åter ökats 
till 7000 meter. Klockan 6t. 12 111 • träffade åter en 30,5 cm. 
granat Mikasas kouunandobrygga, där den åstadkom stor för
ödelse. Navigeringshytten splittrades, och i närheten af amiral 
Togo, som befann sig på bryggan, dödades och sårades en stor 
del folk . Ännu ett 30,5 cm. skott synes omedelbart efter detta 
hafva träffat det japanska flaggskeppet strax ofvau vattenlinjen 
under främre tornet och åstadkommit stor förödelse. Någon 
fara för sj unkning har emellertid au ta gligen ej förelegat. 

striden fortgick, utan att segern kunde sägas luta åt nå
gonclera sidan . Då föll klockan 6t. 37m. det skott som afgjorde 
dagens öde. En 30,5 cm. projektil träffade 'l'sessarevijts fock
mast och exploderade. Den dödade och slungade amiral Vit
höft öfverbord och sårade konteramiral Mattjusevitj och far
tygschefen. Strax dessförinnan synes roderledningen geuom 
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ett 30,5 cm. skott, som exploderade i manövertornet hafva 

kommit i olag; fartyget girade babord hän och gick ur kolon

nen. Detta senare skott dödade i manövertornet befintliga 

officerare och manskap. 
Tsessarevitj hissade signalen: »Befälbafvaren öfverlämnar 

befälet till äldste officeren.» Denna signal observerades å Pe

resvjet, där äldste amiralen, konteramiral furst Uchtomski, be

fann sig och signal: »Följ i kölvattnet» afgafs därifrån, men 

som båda masterna voro afskjutna måste signalen najas till 

bryggräcket och observerades antagligen ej af öfriga fartyg. 

Det skoLt, som dödade amiral Vithöft, gaf upphof till en 

fullständig upprifning af den ryska flottan. Fartyget n:r 2, 

Retvisan, girade styrbord hän (anledningen är okänd) mot ja

panerna, och de öfriga spriddes åt alla håll. Under tiden om

kretsades de ryska fartygen af japanernas divisioner, som mot 

dem underhöllo en häftig eld . Ett af ryssarna utfördt torped

anfall med jagarna misslyckades. Klockan 7 förstärktes japa

nerua af kryssarna Itsakuschima och Haschidate samt det 

gamla slagskeppet Chin-yen. Dessa tre fartyg jämte Asarna 

ocb Yayeyama bildade en division. Afståndet nedgick till 

3000-4000 meter. Klockan half 8 beslöt sig amiral Uchtom

ski, till följd af lidna skador, oaktadt det amiral Vithöfts sista 

signal varit: »Kom ihåg zarens befallning att icke återvända 

till Port Arthur», att styra mot denna hamn, och följd af Ret

visan, Sevastopol, Poltava och Pobjeda samt kryssaren Pallada, 

bvilka så småningom ryckt upp i kolonn efter honom, sökte 

ban komma ut ur japanernas omringning. Genombrytningen 

lyckades, och strax efter klockan 8 upphörde elden på grund 

af mörker och för stort afstånd. Samtliga dessa sex fartyg 

ankomma följande morgon till Port Artburs yttre redd , där 

de ankrade. Flera anfall från japanska torpedbåtar hade un

der natten utförts mot dem, men blefvo de lyckligt afslagna, 

och ingen torped synes bafva träffat. 'l'ill Port Arthur an

lände äfven hospitalsfartyget Mongolia och trenne jagare. 

Chefen för kryssardivisionen, konteramiral Reitsenstein å 

Askold, ansåg att i och med upplösningen inom ryska flottan 
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möjligbeten till seger var förlorad och beslöt att söka slå s1g 

igenom för att uppnå Vladivostok. Han hissade signalen.:>Följ 

e fter mig» och satte S. O. kurs, tätt följd af Novik. Afveu 

Diana och Pallacia synas hafva observerat signalen och styrde 

efter Askold ehuru på längre afstånd än Novik. 

Vid genombrytningen hade Askold om styrbord divisio

nen Itsukushima, hvilken utom denna kryssare och Hashidate 

äfven omfattade slagskeppet Chin-yen och pansarkryssaren 

Asama samt torpedkryssaren Yayeyama; om babord nalkades 

divisionen Akash i's fyra små kryssare samt divisionen Yakumo. 

Samtliga dessa 11 japanska fartyg synas hafva växlat skott 

med Askold, och Yakumo tycktes hafva velat spärra vägen för 

Askold genom att lägga sig framför hans stäf. Den ryska 

kryssaren slog sig emellertid igenom och dess eld synes hafva 

förorsakat en del skador, synnerligast å Yakumo. Ett af fyra 

japanska torpedbåtar i genombrytningsögonblicket företaget an

fall afslogs, och tack vare sin höga fart ökade Askold snart 

distansen från fienden. På grund af mörker och hög fart 

kommo äfven Pallada, Novik och Diana ut ur japanernas om

slutning utan vidare skador. Diana och PaJlada funno i mörk

ret ej sitt divisionschefsfartyg. Novik detacherades för att 

kunna tillgodogöra sig sin öfverlägsna hastighet och Askold 

fortsatte sydvart med minskad fart för att ej i onödan fresta 

sliu1a under striden skadade pannor och läckande skott. I dag

ningen beslöt man, enär fartyget var läck och till följd af ge

nom två sönderskjutna skorstenar ökad kolförbrukning ej an

sågs kunna taga sig fram till Vladivostok, att söka hamn. Den 

12 augusti klockan 3 f. m . ankrade Askold utanför Schanghai, 

och följande dag inlöpte den i hamnen och ingick i docka. 

Diana, som förföljdes af torped båtar, styrde med full fart syd

vart och in löpte den 20 augusti i Saigons hamn. Pallacia följ

de, såsom förut nämnts, med de fem till Port Arthur åter

vändande ~agskeppen. 

I-I vad N o vik beträffar, inlöpte den dagen efter slaget i 

Kiaotschaos hamn, intog där kol och afgick följande dag för 

att rundt Japan nå Vladivostok. Kryssarens kol räckte emel-
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lertid ej, och den 20 augusti inlöpte den i Korsakovsk å Sa

chalin för att få komplettera kolförrådet. Novik hade emel
lertid af japanerna observerats i van Diemens sund, och ami
ral Kamimura utsände flera kryssare för att förfölja henne. 

Redan på eftermiddagen den 20 augusti visade sig utanför
Korsakovsk japanska pansardäckskryssaren Tsusbima och var 

inom kort i full strid med N o vik, h vilken lättat från sin ankar
plats och utgått för att n1öta sin fiende . Efter 45 minuters 

strid, då N o vik erhållit flera svåra undervattensträffar, fått sitt 
styrmaskinrum vattenfylldt s~mt skadade ror och pannor, åter

vände den in i hamnen. Men äfven 'l'susbima, som blifvit 
allvarligt skadad (den hade fått två kolboxar vattenfyllda och 

krängde svårt), fann för godt att aftägsna sig frän stripsplat
sen för att reparera. Senare på aftonen visade sig pansar

däckskryssaren Chitose, hvilken af Tsushima medelst trådlös 
telegraf tillkallats, utanför hamnen, men vågade till följd af 

mörkret ej ingå i densamma. U n der natten satte No viks chef, 
som ej såg sig i stånd att undkomma Chitose, sitt fartyg på 

land och söndersprängde Jetsamma. Då Chitose i dagbräck
ningen den 21 inlöpte i hamnen, höllo de sista ryssarna på 
att lämna sitt fartyg. Chitose fullbordade då förstörelsen ge

nom att under nära en timmas tid beskjuta fartyget. 
Tsessarevitj låg, efter det den erhållit sin roderskada och 

ett mindre maskinhaveri, stilla i 40 minuter. Chefen skada

des, på samma gång som amiral Vithöft dödades, han förlo

rade medvetandet, och befälet öfvertogs tills vidare af sekon
den. Vid mörkningen hade man ombord å slagskeppet för

lorat alla andra fartyg ur sikte, och kurs sattes sydvart för att. 
ensamma söka nå Vladivostok. Under natten synes fartyget 

bafva varit utsatt för anfall från japanska torpedfartyg, hvilka 
dock alla misslyckades, antagligen till följd af den höga f1nt 

Tsessarevitj kunde hålla. Vid midnatt kunde chefen återtaga 
befälet, och då ban ansåg fartyget för skadadt att kunna nå 

Vladivostok, beslöt ban ingå i hamn för att reparera. Klockan 
9 e. m. inlöpte rrsessarevitj i Tshigtaos hamn . 

Af jagarna, hvilka i den allmänna förvirringen alla sking-
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rades, strandade Burni på Schangtung-balfön i närheten af 
Wei-haiwei, dit besättningen räddade sig. Då Tsessarevitj an

kom till Tshigtao, låg där jagaren Beschikumni. Senare an
lände till samma plats Besposhadni och Besstrashni. Den 13 

augusti visade sig utanför hanmen under befäl af amiral Dewa 

flera japanska kryssare och jagare. På grund häraf tvingades 
de ryska fartygen att desarmera, hvarvid ammunition och bak

laddningsmekanismer öfverlämnades till tyska arsenalen i för

var. Sedan Dewa förvissat sig om att desarmeringen utförts, 
gick han med sina fartyg den 16 augusti till sjöss. 

En jagare, Grosovoj, ankom jämte Askold till Scbanghai . 

Sedan japanerna hotat att förstöra dessa båda fartyg, måste 
äfven de, under tillsyn af de kinesiska myndigheterna, afrusta. 

Endast tre af de åtta från Port Arthur utgående ryska jagarua 
synas hafva återvändt till hamnen med de större fartygen. 

Ingen af jagarna lära emellertid hafva lidit allvarligare skador. 

En af de sistnämnda ryska jagarna, Rjeshiteljni, afsän
des på kvällen den 10 augusti med depescher från Port Arthur 

och förföljd es under natten af de båda japanska jagarna Asa
sbio och Kasumi. Den lyckades emellertid tills vidare und
komma sina förföljare och inkom i Tscbifus hamn. Den upp

täcktes dock åter i dagningen i hamnen af japanerna, hvilkar 

sedan de hela dagen legat till sjöss och utan resultat väntat 
på att Rjeshiteljni skulle utkomma, på kvällen gingo in i ham

nen och lade sig i närheten af den ryska jagaren. Oaktadt 
underrättelse erhölls, att Rjeshiteljni afrustat, gingo japanerna 

den 12 augusti ombord på detta fartyg och hissade den japan
ska flaggan, sedan ryssarna vägrat gifva sig eller lämna ham

nen . Ryssarna gåfvo sig icke utan strid . De sökte äfven 
spränga sitt fartyg i luften. Det senare lyckades endast del

~is. Förrummet fylldes med vatten, men fartyget sjönk ej. 
A ömse sidor funnas en del döda. Ryssarna sprungo slutli

gen öfverbord och räddades i båtar från en i närheten lig
gande kinesisk kryssare och några handelsfartyg. Sedan japa
nerna eröfrat fartyget, togo de detsamma på släp och förde 
det till Elliot-öarna. 
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Ryska regeringens protest mot neutralitetsbrottet besva

rades af japanerna med förklaringen, att ryssarna förut flera 

g?!,nger brutit neutraliteten samt att Rjeshiteljni ej var full t 

afväpnad. 
Till komplettering af h vad förut nämnts, angående far

tygens under slaget den 10 augusti ådragna skador, må föl

jande anföras. Å japansk sida hade Mikasa fyr~, Yakumo, 

Nishin och Idzumi hvardera en svårare träff. A rysk sida 

hade Tsessarevitj fyra svårare träffar. Af dessa träffade en , 

såsom förut sagts, styrtornet och förorsakade rodrets läggande 

babord öfver och en, som träffade fockmasten, åstadkorn ami

ral Vithöfts m. ft:s död. En 30,5 cm. undervattensträff slog 

igenom sidan nedanför kommandobryggan och förorsakade fyl

landet af ett vattentätt skott. En lindrig krängning uppkom 

häraf. En fjärde 30,5 cm. projektil bortslog båda bogankarna. 

Af de öfriga fem slagskeppen hade Poltava erhållit fyra, Po

bjepa, Sevastopol och Retvisan två och Peresvjet en allvarli

gare träff. Askold erhöll fyra svårare träffar; af dessa träffade 

tvänne babordssidan under vattenlinjen och åstadkom fyllan

det af mindre celler, utan att dock krängning förmärktes. Ett 

skott förorsakade aktersta skorstenens fallande och en den 

främste skorstenen träffande projektil försatte de två främsta 

pannorna ur brukbart skick. Liksom å Tsessarevitj var öfver

byggnaden å Askold betydligt sönderskjuten. 
Å japansk sida var antalet döda och sårade följande. 

Mikasa 32-78, Yakumo 12- 10, Nishin 16-17, Kassuga O

lO, Chiu-yen 3-8, Idzumi 12-17, öfriga fartyg 2- 8. I allt 

således 77 döda och 148 sårade. De ryska fartygen hade föl

jande personalförluster. Tsessarevitj 17 döda och 49 sårade, 

Pobjeda och Peresvjet 16 döda, Sevastopol 12 döda, Hetvisan 

9 och Poltava 4 döda . De sistnämnda fem slagskeppen hade 

tillsammans 302 sårade. Kryssarnas förluster v oro respektive : 

Askold 11 - 48, Diana 10- 16, Pallada 0- 2, Novik 2-3 döda 

.och sårade. I allt funnos å rysk sida 81 döda och 410 sårade. 
(Forts.) 
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Några ord om disciplin hos flottans manskap 
och dess upprätthållande. 

Det har en längre tid både här och där klagats öfver 

den dåliga disciplin inom sjömanskåren och det1 därstädes rå

dande dåliga andan äfvensom på senaste åren öfver de värn

pliktiges mindre goda uppförande under dem beviljad per

mission . 
H vad de förstnämnda beträffar har man i allmänhet fun

nit att manskapets uppförande varit bättre under sjöexpeditio

ner än då de tjänstgjort i land, men tyvärr har klagomål för

sports äfven öfver att besättningen än på ett, än på ett annat 

fartyg varit särdeles dålig och att en mängd ordningsförseelser 

därstädes förekommit. 
Hvad kan nu anledningen vara till dessa olika förhål

landen? Kunna orsakerna bärtill utforskas eller åtminstone 

skönjas, torde svårigheterna att råda bot på det onda i samma 

mån blifva häfda eller minskade. 
Vi vilja här söka utleta dem. 
Enbart den omständigheten att med samma manskap, an 

tagna och utbildade på enahanda sätt, så olika disciplinära för

hållanden kan göra sig gällande pekar på, för att icke säga 

fastslår, att för stora differenser i disciplinärt afseende i land, 

omborrl. och i olika fartyg ej hufvudsakligast är beroende på 

manskapet, utan på andra såväl yttre som inre omständighe

ter, som hafva afseende å förbandets skötsel och handhaf

vande. 



- 196-

Så t. ex. kan anledningen till att disciplin i regel är bättre 
ombord än i land helt säkert ej hafva sin orsak i annat än 
att tillsyn är bättre och noggrannare på det förra än det se
nare stället och till en del möjligen på de större frestelser, för 
hvilka i land inkasserneradt manskap är utsatt än fallet är 
med de ombord befintliga, mindre stationära och ej så ofta 
permitterade. Mot det sist anförda kan dock sägas, att det 
jämna tillfället till förlustelser borde verka afhållande från 
excesser, då därqmot de vid nöjen och njutningar o vanda hejd
löst och utan tanke på plikt och ansvar gifva vika för sina, 
möjligen under en längre tid återhållna, begär. 

Människans njutningsbegär är nu så beskaffadt att det 
snarare ökas än minskas genom att jämt tillfredsställas. Svårt 
är därför att med bestämdhet säga, huru dessa förhållanden 
inverka på individen . Mycket beror på olika karaktärer. H vad 
som hjälper Per, stjälper Pål! Sannolikast förefaller dock att 
en med klokhet, reglerad frihet, rätt ofta lämnade tillfälle att 
erhålla förströelse, är, generellt taget, det bästa hindret mot 
excesser . 

Bestämdt kan man emellertid säga, att där tillsyn af 
manskapet är omsorgsfullare, såsom ju fallet oftast är ombord 
jämfördt med i land, där äro ock förseelserna färre. Såsom 
ett corollarium häraf torde följa, med vissa modifikationer, att 
manskapets sämre eller bättre uppförande mindre beror på dem 
själfva än på den behandling och den tillsyn da hafv& fått 
och få i land och å olika fartyg. 

Det säkraste sättet för att demoralisera en kontigent man
skap är att använda laisser-aller-systemets taktik eller där ve
derbörande befälhafvare till äfventyrs vill skryta med en så 
ren straffjournal som möjligt och på grund häraf ser genom 
fingrarna och underlåter att straffa, när så bör ske, eller, hvad 
som nästan är det allra värsta, förebrår den rapporterande, då 
denne, sin plikt likmätigt, gör en an mälm1. Det är alltid obe
hagligt att rapportera och får man då orätt till, ligger frestel
sen nära att ej göra sin plikt i . detta afseende, och så går det 
för lösa boliner. 
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Ar tjänstgöringen eller expeditionen af kortare varaktighet, 
där detta slag af disciplin utöfvas, märkes ej alltid därunder 
dess fördärf:liga följder, utan göra sig dessa först fullt gällande 
under en annan kommendering, där bättre ordning och klo
kare uppfattning om betingelserna för en god disciplin råda 
och hvarvid då en del af manskapet ej är vandt och hvar
emot de 'då reagera. Under en längre tjänstgöring uteblifver 
däremot ej följderna, och den som sår får ock uppskära. Be
sättningen eller kommenderingen får af befälet rop om sig att 
vara den uslaste de råkat på. Det epitet däremot, som med 
rätta borde hafva tillagts tolkets behandling förglömmes ofta och 
gifves det, så är det sällan det riktiga. 

.Man får boppas att sådant nu sker högst sällan, men 
förr hörde det ej till ovanligheterna. 

Hur skall då behandlingen af manskapet vara för att en 
god anda och disciplin må erhållas? J o, i några få ord ut
tryckt : den skall vara human och välvillig, bestämd och for·dran
de samt i disciplinärt afseende mycket noggmnn. Med human 
menas att skällsord, svordomar, gnat och käbbel ej få använ
das, samtidigt med att man tillser att förmans tillsägelser ge
nast åtlydas, och är härvidlag af stor betydelse att gifva akt 
uppå, det alla tillsägelser gifvas med omdöme och förstånd, 
redigt och klart, så att de äro möjliga att efterkomma. 

En elev vid tekniska högskolan, hvilken fullgjoroe sin 
värnplikt vid flottan berättar hur svårt han först fann det om
bord med anledning af de många befallningar och tillsägelser, 
han fick kors och tvärs och hvilka han försökte men ej för
mådde fullgöra. 

))Sen blef det bättre», som han uttryckte sig, >>då jag 
märkte att man ej behöfde lyda». N n är att märka det man
nen var af alla ombord mycket väl ansedd. 

Och detta fartyg var ute för att disciplinera värnpliktige? 
Underbefäl och korpraler behöfva lära sig och tillhållas 

att på lämpligt sätt utdela sina befallningar, men ej nog här
med, utan sedan ock öfverv'aka att deras order noga utföras. 

I begreppet en human behandling bör däremot ej inbe-
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aripas en tollerans af uppträden, som stå i strid med vår tid s 
~ppfattning om ett hyfsadt uppträdande. Sjungandet af lider~ 
liga visor, svordomar och otidigheter få ej förekomma! EJ 
häller må man se genom fingrarna med en mino.re berusad 
man, då ban kommer ombord efter permission, äfveu om ban 
håller sig stilla och ej ställer till bråk. 

Mot en uppfattning att man mot permitteradt manskap 
ej bör vara för nogräknad, som, om den ej är, så åtminstone 
vari t ganska allmänt gängse, bör den bestämdast~ gensaga ut
talas och detta till vägagångssätt förkastas. 

För det första kan man roa sig utan att behöfva hafva 
tärt så mycket af starka drycker, att man, som det heter, är 
»på snusen» eller »lite lullig>> - ja, det kan till och med gå 
utan att någon sprit alls blifvit förtärd! Ett halfrus är så
lunda ingalunda behöfiigt för att, som man får höra, »de 
stackarue också skola väl hafva något roligt.>> 

Nöjen och förströelser unnas dem visst alla - ej blott 
stackarna - och torde därtill beredas tillfä1le i så stor ut
sträckning som möjligt. Härför fordras visserligen lite besvär 
och omtanke, som officerarna nog gärna åtaga sig, sedan deras 
uppmärksamhet härå blifvit väckt och bärigenom frånta?es 
krögaren tillfället att så god t som . uteslutande taga befattmng 

härmed. 
Mycket svårt, för att icke säga omöjligt, torde det vara 

för den halfrusige att bedöma, när han ej tål mer för att nå
got så när ordentligt kunna gå ombord eller hem till kasern. 
Har han väl druckit så mycket, är det slumpen, kamrater eller 
pänningebrist, som afgör om han ej dricker mer och »g~r 
klar., Det beror ej längre på honom själf, om han reder s1g 
utan på tur och härpå förlitar sig gärna den karaktärsvage. 
V et han däremot helt säkert, jag blir fast, om jag ej är full t 
nykter, redig och klar i blicken, då aktar han sig i de flesta 
fall att öfverskrida det stadiet, då han ej är mäktig öfver sina 

egna handlingar. 
Och ligger det ej liksom en viss orättvisa uti att straffa 

de bråkiga men låta de stilla, onyktra gå fria. Man privili-
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gerar på så sätt den dolda förseelsen, hvilket tyvärr alltför 
ofta i alla fall ej kan undvikas och hvilket verkar skadli a t 

b 

och förslappande på rättsmed vetandet. 
Största noggrannhet bör därför iakttagas vid folkets åter

komst från permission i afseende å iuspekterandet af dem, så 
att säkerhet erhålles för att ingen kan »smita sig fri» genom 
välvilliga kamraters bistånd, ett tillvägagångssätt, som, när det 
lyckas, naturligtvis väcker folkets beundran och stora nöje, på 
bekostnad af befälets auktoritet. Det ligger visserligen något 
motbjudande i att på så sätt utsätta den ordentlige vch pålit-· 
lige individen för en granskning vid återkomsten om bord eller 
till kasern. Likvisst, för det helas skull , måste denna kausi
deration åsidosättas. Tänker man noga efter, bör en gransk
ning af mannens morala halt ej vara på något sätt mer nedsät
tande än den, som ofta förekommer i afseende å hans bekläd
nad, kunskaper och hälsotillstånd. 

Och då det är denna tillsyn, som befordrar nykterhet och 
hindrar en hel del svaga karaktärer från att falla offer för 
kamratlifvets frestelser, bör det ej finnas någon tvekan om, 
hur man bör gå tillväga. 

Vill man däremot visa någon tollerans, kan denna gifva 
sig uttryck i relativt milda tillrätta visningar och bestraffnin
gar, ty ol'tast är det vid fylleriförseelser ej straffmåttet utan 
straffet i oeh för sig, som verkar återhållande. Endast då 
återfall ifrågakommer bör straffet skärpas, så att det verkligen 
svider. 

I detta sam manbang vill jag upptaga frågan om och 
lämpligheten af kollektiva tillrättavisningar. Jag tror att detta 
sätt, tillämpadt på vissa, ej större delar af manskapet än att 
individerna bland dern kunna inverka på hvarandra, är för
delaktigt isynnerhet, då det är fråga om en ökning e1ler minsk
ning i permissionstiden. 

Det kan ju synas hårdt att många skola lida för ens 
skull. 

Lifvets lag är i många fall sådan att detta tillvägagångs
sätt stärker kamratandan både i ett och annat afseende, väcker 
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solidaritetskänslau och tanken på ansvaret gent emot min a 

kamrater, min kår och mitt vapen. 

Ju större välvilja desto bättre. Denna bör gifva sig u t

tryck uti en oaftåtlig omsorg om maoskapets välbenunande och 

trefnad. Matens goda beskaffenhet spelar härvidlag ej en liten 

roll. Utmärkt är ock, att såsom skett, upprätta små marke

.tenterier, där lifvets mindre pretentioner kunna tillfredsställas. 

Permission bör gifvas i rätt stor utsträckning och skill

nad göras mellan korpraler och menige i afseende å permis

sionstidens längd. 
Som regel bör fastslås , att så snart 50 man permitteras 

från ett fartyg skall ock en patrull sänoas ut för att taga band 

om till äfventyrs berusade individer , så att de ej gå och skräpa, 

nedsättande vapnets anseende. 

Allt, som kan göras för att höja korpralens ställning, så 

i afseende å ansvar som fördelar, bör iakttagas. Goda korp

raler äro de säkraste och jag vill nästan påstå enda medlen 

för att erhålla en god anda bland manskapet. De skola icke 

endast vara förgångsmän i exercisen utan af nästan ännu större 

betydelse är deras uppträdande vid deu s. k. inre tjänsten och 

den ton, de förmå gifva. Beklagli gt är därför att flottan icke 

har några korpraler med särskildt korpralsarvoden (kompani

korpralerna dock undantagne, de där i regel uttagas efter ål

der i tjänsten) och uttagne bland de bästa karaktärerna och 

de i moraliskt afseende främste. V åra nu varande korpraler, 

J :sta klass sjömän, utgöra en tjänstbarhetsklass, som fått denna 

värdighet, och dit bvar och en kommer efter sin tur efter obli

gatoriska genomgångna kurser, oberoende af hans uppförande 

i öfrigt. 
Ett alldeles abuormt förhållande och utan motsvarighet 

inom armeen. 
Af desto större betydelse är därför att gifva korpralerna 

så stort anseende och pondus som möjligt samt att uppfostra 

dem till ett rätt fullgörande af deras maktpåliggande och an

svarsfulla värf. 
Stor eftertanke bör af befälet användas vid gifvandet af 
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befallningar, äh·en då det rör den inre tjänsten , så att dessa 

blifva möjliga att utan dröjsmål efterkomma. I motsatt fall 

som för att gifva några exempel, när ögonbli cket efter det mm~ 

blåst »stufva säckarna» och innan rapport erhållits om, att de 

äro stufvacle, vakten blåses på däck eller, uneler det backlaus-
b 

männen hålla på med rengöring af sina backar, detta man-

skap beordras till annat arbete, infinner sig folket ej så raskt 

och hastigt på sina platser, som man fordrar och också bör 

hålla på. Med anledning häraf blir det lätt ett skrik och 

»skynda på», »Spring i trapporna » m. m. Några komma myc

ket efter de andra och en och annan uteblir helt och hållet 

och måste särski ldt blåsas på däck -- allt uneler det att de 

först uppkomne få stå och vänta. När så alla kommit till 

' rätta få de mången gång ovett öfver lag. Detta väcker miss

stämning, olust och ovilja mot tjänsteu och den uppfattningen 

gör sig bra nog lätt gällande att befälet är obilligt och orätt

vist, nästan det värsta, som kan hända i disciplinärt afseencle. 

Detta sätt att sköta rutin får sålunda ej användas. Där

emot bör man fordra och tillse att folket raskt inställer sig till 

anbefallda arbeten med korpralerna först på platsen. Som 

kollektiv för fel häremot, hvars rättande af bekvämliahetsskäl 
. 

b 

€] bör und erlåtas, torde mefl förd el kunna användas ett upp-. 

repande af att med vissa tidsintervaller låta i detta afseende 

försumligt manskap uppställa sig på däck. Vet folket att så 

blir följden, om de äro tröga och ej passa på, finna de snart 

med sin egen fördel förenligt att skynda på, och skola uog 

veta att hålla efter de tröga och mindre påpassliga. Mycket 

vinnes härigenom med afseende å lugn, ordning och trefnad 

inom ett fartyg. Korpralernas skrik i påkörande, som om de 

hade en boskapshjord att göra med, kan upphöra. 

l afseende å stammen måste vi betänka hur detta folk 

oupphörligen måste söka aptera sig efter olika förhållanden och 

olika viljor, så som de nu måste skickas från en kommenele

ring till en annan å olika fartyg och i olika skolkurser, nästan 

alltid under nytt befäl. 

Af hetydelse måste det därför vara att uppfattningm1 om 

Tidsk1·i{t i SJöväsendet. 14 
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sättet för deras bandhafvan <l e och behandling blifver något 
så när enahanda, så att de slitningar, hvarför de utsättas må 
blifva så små som möjligt. 

Måhända af större vikt än de tiesta tro är ock betygsättnin
gen och mannens värdesättuiug vid kurser eller vid resans slut. 
Och ingen må tro att folket struntar i sina betyg. N ej, tvärs 
om, de fästa ett märkvärdigt stort afseende därvid, äfven om 
det ej direkt kan hafva något iufiytande på deras befordran . 
När så är förhållandet bör ej hä ll er befälet bagatellisera denna 
betygssättning utan söka verkställa den med största rättrådig
het, omsorg och med hänsyn tagen till föregående vitsord. 
Det kan nämligen ej vara klokt att låta en karl ena resan få 
t. ex. 8 i tjänstbarhet och resan därpå 5 och så åter 8, som 
man kan få se i förhållningsböcker. 

Äfven om karlen ej skulle vara värd mer än en 5, så 
måste han i ett fall såsom detta bibringas den tro, att han vid 
detta tillfälle varit utsatt för en orättvisa eller förföljelse . 

Förståndigast torde därför vara att aldrig vare sig sänka 
eller höja tjänstbarhetsbetyget för häftigt. 

Karlens egenskaper göra sig nog med tiden gällande och 
få sin rätta värdesättning utan att för stora fluktuationer be
höfva förekomma. 

Sattes dessa betyg hllt samvetsgrannt utan allt för stt.ra 
konsiderationer och med fastslående af att de högsta betygen 
ej gåfvos öfver lag utan spar~1des till de verkligt utmärkta, 
sällsynta individerna, blefvo de af värde såväl för manskapet 
som för blifvande befäl. Vid bvarje expeditions slut skulle 
manskapet få del af dem tilldelade betyg. 

Full sysselsättning är ett af villkoren för att människan 
skall känna sig belåten och tillfredsställd med sig själf och 
andra. För bvarje dag, som man tycker sig hafva uträttat 
når;ot nyttigt, kälmer man lifvet är värdt att lefva ocb att man 
likväl är till gagn, en kugg i det stora drifbjulet. Svårighe
ter yppa sig helt säkert att ombord i moderna krigsskepp gifva 
besättningarna . nog och omväxlande arbete. Det är ej till
räckligt att i loggboken kunna införa den och den exer.cisen, 
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vi måste också vinnlägga oss om, att den gifves ett reelt ut
byte. Att dag ut och dag in drifva kanonexercis gör ingen 
glad, såvida ej ammunition får användas eller man uppsätter 
ett mål för öfningen med tätlan kanonbetjäningarna emellan att 
uppnå en viss laddnings- eller skjuthastigbet 

Med något så när öfvade kanonbetjäningar torde en half 
timm es lwnonexercis i sträck och per dag vara tillfyllest, lägg 
däremellan gymnastik, båtrodd, marscher i land, rekognose
ringsöfningar, rapportfäring m. m., med tanke på att omväx
ling vinnes och om möjligt tillfälle beredes individen att på 
ett eller annat sätt utmärka sig och man skall finna hur godt 
detta verkar. Böcker böra finnas tillgängli ga liksom säll
skapsspel och möjlighet till idrott och lekar anordnas. Re
geln skall vara att ingen skall gå sysslolös. 

Detta önskemål är ej så lätt att uppnå, likväl, har man 
satt det som mål, sträfvar man alltid därhän och en hel del 
vinnes i rätt riktning. 

Vi hafva ju i rätt stor utsträckning gått in för att låta 
officerarne hålla föredrag för folket och har detta nog varit 
bra. Mig undras likväl , om man ej skulle vinna mer för
ståelse och åstadkomma mer glädje hos folket om officerarne 
ville taga sig för att läsa högt histori ska och fosterländska ro
maner och dikter och bland sin division bilda en liten läse
cirkel till hvil~<en då och då en timmes tid kunde ::tnslås. 
Mången gång skulle ett sådant tillvägagångssätt gifva anled
ning till förklaringar oc;h förutsättningar, hvarur säkerligen 
mer valuta erhålles än af de flesta, aldrig så väl utarbetade 
föredrag. 

I våra dagar, då socialisterna icke sky några medel för 
att sprir1a klasshat och misstroende för allt hvad öfverhet är 
och sålunda söka utbreda en indisciplinär anda inom militären 
och ett förakt för fosterlandskärleken, torde ej vara olämpligt 
att bland folket dryfta dessa ämnen. Speciellt torde man, när 
en socialistisk flygskrift blifvit spridd, sammankalla folket och 
inför dem läsa upp densamma samt därefter punkt för punkt 
upptaga dess uttalanden till pröfning, utläggning och förklaring. 
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På så sätt mister läsarrdet däraf det eggande och pikanta 

i något, som måhända ej är tillåtet och som kanske skäller 

ned befäl och underbefäl. Det är säkerligen klokare att. från 

början taga tjuren vid hornen än söka springa undan honom 

hälst när tryckfrihetens fält är både vidsträckt och utan an

vändbara skydd. 
Jag har framlagt dessa synpunkter från den erfarenhet 

jag under årens lopp förvärfvat mig icke med anspråk på att 

de af alla skola gillas och accepteras, men i förhoppning om 

att åtminstone en del däraf kunna lämna en vägledning vid 

behandling af det folk, som kan komma att ställas under de

ras befäl. I-Ivad vi framför allt behöfva är mer intresse och 

mer arbete för folket utom Jen reglementerade tjänst~tiden. 

Och alla skola vi besinna att på folkets anda och utbildning 

långt mer än på alla reglementen och stabsarbeten, för att 

icke säga krigsmateriel, kommer Sveriges öde under såväl krig 

som fred att vara beroende. 
Detta arbete med folket lämnar visserligen ej så positiva 

resultat som utarbetandet af böcker och promemorier, men det 

kan i sina verkningar öfverlefva många dylika och säkerligen 

blifva till stor välsignelse för det vapen vi tillhöra och det 

land vi alla älska så högt. 
W. H. 
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Anbefallda sjöexpeditioner. 

I. Triangelmätningar: 

Sjömätningsfartyget Svalan: 

Fartygschef: kapten G. P . Reinius. 
Kommenderad officer: reservlöjtnant C. F. Halen. 

II. Sjömätningar : 

Kanonbåten Rota : 

Fartygschef: kapten L. E. Arnelius. 
Kommend. off.: lotslöjtnant P. A. H. Jacobson, 

» reservlöjtnant G. O. Lange, 
>> underlöjtnant E. G. \V. A:son v. Schoultz, 
» N. Kilman. 

Sjömätningsfartyget Svalan: 

Fartygschef: kapten G. P. Reinius, 
Kommenderade officerare: löjtnant G. N. Krook. 

>> reservlöjtnant C. F . Halen. 

Sjömätningsfartyget Falken: 

Fartygschef: löjtnaat C. A. G. Braunerhielm , 
Kommenderad officer: löjtnant C. B. Erikson. 
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Kanonbåten .Alfhild: 

Fartygschef: löjtnant L. G. O. Jahnke, 
Kommenderade officerare: löjtnant G. D. R. Frendin, 

» res.-und.-löjtn. J. N. G. Anderberg. 
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Från främmande marmer. 

Brasilien. 

En explosion inträffade natten till den 22 sistförflutne Januan 1 

krutdurkarue ombord å brasilianska pansarfartyget Aquidaban, som vid 
tillfället låg till ankars i hamnen vid J acarepagna, syd om Rio de 
.Janeiro. Omkring 200 man lära hafva omkommit, däribland fyra ami
~~aler, som tillfälligtvis befunna sig ombord. Explosionen slog ett stort 
hål i f artygssidan under vattnet och fartyget sjönk inom tre minuter. 

Aquidaban var tillsammans med kryssaren Barona och en fiot
tilj ute på expedition; å Barona voro marinministern jämte amiralerna 
m. fl. embarkerade för att taga i betraktande en för ett blifvande ma
Tinetablissement utvald plats. Aquidaban ägde många lediga och rym
liga hytter och dessa hade t agits i anspråk öfver natten af det högre 
befälet, som medföljde kryssaren Barono. 

Aquidaban har en gång förut legat på hafsbotten. Det var un
der revolutionen 1894. J agaren Gustava Sampaijo af sköt på ci1'ka '160 
meters afstånd en 40 cm. Schwartzkopfs torped mot Aquidaban, som 
träffade å babords bog, erhöll ett större hål, som orsakade att Aquida
ban sedermera sjönk. 

Fartyget blef efter någon tid upptaget och erhöll då namnet 
>;Veinte e quatro de Mayo> (24 maj). Det fördes därpå till Vulcans 
"Verkstäder i Stettin, där det ombyggdes och återfick sitt ursprungliga 
namn : Aquidaban. 

England. 

- Försök med att använda norra landsdelarnes bituminösa kol 
hafva utförts å två af kanalflottans slagskepp. Resultaten häraf synas 
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hafva varit sådana att de mana till fortsättande. Det visade sig näm
ligen, att å fartyg försedda med sådana kol och flytande bränsle ak
tionsradien blef densamma, som om endast waleska k ol hade begag-
nats. (Army and Navy Gazette - 1906.) 

- Det har ifrågasatts att omdana Haslar Creck till en depå för 
undervattensbåtar, hvilkas antal under den senare tiden ökats så, att. 
plats ej längre kan beredas för dem vare sig i Portsmouth, Devonport. 
eller någon annan af de östra hamnarne. 

(Arm y and N a vy Gazette - 1906.) 

- Samtliga engelska kustfort från Thamsen till Plymouth skola 
bestyckas med 15 cm. och 23 cm. kanoner i stället för de nuvarande. 
12 cm. kanonerna. 

- Amiralitetet har utgifvit en cirkulärnot rörande artilleristrids
skjutningarne å jagare-flottiljerna. Närmaste orsaken härtill torde vara. 
den kritik, som varit synlig öfver de å dessa fartygen uppnådda skjut
resultaten m ed 57 mm. ss. k., hvilka under f örra året voro mindre 
tillfredsställande. På grund häraf har befallts, att den för dessa ka
noner fastställda årliga amnmnitionsförbrukningen skall fördubblas och 
kommer alltså att uppgå till 80 skott per kanon. 

(Army and Navy Gazette - 1906.) 

- Den nya l:sta klass pansarkryssaren Black Prince har slutat . 
sina prof med följande resultat: 

Under det andra 30 timmars profvet utvecklade maskinerna 
16699 indikerade hästkrafter med en medelfart af 21,6 knop. Under 
s-timmars fullkraftsprofvet utvecklade maskinerna 23939 indik. häst
krafter med en medelfart af 23,66 knop. Fartyget vibrerade icke och 
syntes gå lugnt i sjön. 

(I. of the R. U . S. I. - 1906.) 

- På kolholken >Forte•, försedd med 1800 tons kol och liggan
de i Medway, utbröt eld, som spred sig med en otrolig hastighet, så 
att allt inom några ögonblick var ett enda eldhaf. För att borra hol
ken i sank afsköts från kanonbåten »Bustard» 14 skott m ed 15 cm. k. 
utan att det önskade resultatet nåddes. Först sedan projektiler, lad
dade med brisant sprängämne, afskjutits mot holken,'~sjönk densamma. 

(M. a. d. G. d. S. - 1906.) 

- Attentive, scout, har afslutat sina fullkraftsprof. Dess di
mensioner äro: 
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Längd = 114 meter. Bredd = 11,6 meter. Djupgående = 3,s 
meter. Deplacement = 2620 tons. 

Under åtta-timmars-profvet erhölls en medelfart af 25,88 knop 
med 16195 hästkrafter och 257,3 slag. Den högsta observerade farten 
var 26,25 kJ1op och är denna scout försedd med en propeller af ny mo
dell, hvilket anses vara orsaken till den höga farten. 

(Times.) 

- Enligt >>Standard » kommer programmnt öfver engelska mari
nens krigsöfniugar innevarande år att blifva synnerligen omfattande. 
Planen till dem har uppgjorts af amiralen sir John Fisher. Under 
februari månad skola slagskepp och kryssare tillhörande Kanal-, At
lanter- och Medelhafs-flottorna sammandragas i Lagos fö'r gemensam
ma operationer, hvarpå följa vidtomfattande krigsöfningar. En lik
nande sammandragning skall äga rum under juni månad. Högste be
fälhafvare blir amiral sir Arthur K. Wilson, som alltså kommer att ut
öfva befälet öfver den hittills största sammandragna, moderna flotta. 

Ännu en koncentrering skall äga rum i Singapore under septem
ber månad. Lärdomar från senaste kriget komma att tillämpas och 
årets program blir synnerligen viktigt för marinen . 

Frankrike. 

Enligt »Mitteilungen aus dem Gebiete des Seewesens >> lära huf
vudprinciperna i det af viceamiral -Fournier -utarbetade :: och under 1905-
års krigsöfningar med den förstärkta Medelhafseskadern pröfvade för
slaget till ny sjötaktik för franska marinen, vara följande: 

l) Under strid skall en flotta gent emot sin fiende intaga en så
dan ställning, att hon till fullo kan utnyttja sitt artilleri. Hon skall 
vidare oafbrutet söka underhålla den mest intensiva eld, hvarför alla 
evolutioner, som menligt kunna inverka på eldintensiteten och eld
precisionen, så långt möjligt är, böra undvikas. 

2) Vid iniedandet och fullföljandet af striden får ·hos högste be
fålhafvaren icke förefinnas något tvifvel beträffande flottans evolu
ering. Han f örlitar sig - under striden - uteslutande på sin sjö
mannabli ck, sin förvärfvade praktiska erfarenhet och följ er den ingif
velse, hvartill läget för ögonblicket föranleder. 

- M. Charles Bos anför sin rapport bland annat, att durkar å 
moderna fartyg böra förläggas närheten af de kanoner, som från dem 
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-skola serveras. D e m ås te förs es med pansrade väggar. Motsatsen 
härtill v isar oss förloppet vid Petropavlovsks undergång. J apanerna 
hafva på sina två i England uneler byggnad varande slagskepp fast
slagit, att durkarue skola inredas m ellan eldrummen samt skydelas af 
304 mm. pansar. 

Den nya 1:sta klass pansarkryssar en Jules Ferry har på ett till
fredsställande sätt afslutat sina prof. Vid fullkraftsprofvet utvecklades 
29000 inclik hästkrafter med 23 knops fart. Vid 24-timmarsprofvet för 
utrönande af kolförbrukningen befanns denna vid 107 slag och m ed 
16508 inclik. hästkrafter vara 744 gr. per indik. hästkraft och timma. 

- D en enligt M. Romazetti's plan i Cherbourg byggda under
vattensbåt en X ligger så lågt på vattnet, att endast kommandobryggan, 
ventilatorerna och nedgångskappen äro synliga öfver vattnet. X har 
fyra tuber, en i stäfven, en på hvarclera siclan och en akter ut. 

_ - D en station för undervattensbåtar, som man ämnat anlägga 
i Di.irkirchen, seelermera i Boulogne har nu slutligen blifvit förlagd till 
Calais hvilken hamn anses vara bäst lämpad härför, enär elen behär-

' . skar de trängsta ställen i Kanalen och ligger midt för elen nya kngs-
hamnen i Dover. Från Calais k an m an vid dager med ett ringa antal 
undervattensbåtar bevaka Kanalen och samtidigt förhindra eller åtmin
stone försvåra en blockad af Dilnkirchen .och Boulogne. 

(M. a. el. G. el. S. - 1906.) 

Italien. 

- I november profsköts i Muggiano en cementerad Terni-pansar
plåt, afsedel till sidapansar för Vittorio Emanuele. Den 200 mm. tjo cka 
pansarplåten erhöll redan vid första skottet m ed en 20 cm. kanon djupa 
sprickor, så att man afstod från vidare prof och återställde plåten till 
verkstaden. 

(M. a. el. G. d. S. - 1906.) 

Japan. 

Den japanska matrosen s dagliga portion ombord utgöres af: 
Ris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 648 gran1 
(Eller Bröd) ... .. . ... ... ... .. . . .. ... ... ... ... 600 
(Eller Biscuit) ... ... ... ... .. . ... ... ... .. .. . 490 
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Fisk .. .......... .. ....... .... ........ ... .. ...... ...... .. ... ... .... . 150 gra1n 
Grönsak er ......................... ... .. ..... .. .. ......... . .. . . . 450 
},i(jölk ... ...... ... .. .. ... ..... .... .... . .. ............. .. .. ....... . 45 
Socker ....... . .. ..... ............... ........ .. ........ . ... ... . . 75 
ICött ..... ................ ...... . ... .. .. ... ..... . . ... ... ... .. . .. . 300 
Miso (en stark soppa, betydligt saltad) .. ......... . 50 
Mjöl ............... ... ...... : ........ ... ...... .... ......... . .. . 75 
Bönor .................. ........ . ... ... ... .. ...... . ........ ..... . 45 
Pickles ........ .. ...................................... . ....... . 75 
Soya ...... ....... .... . .. .... .............. : . .. ............... .. . 60 
F ett .. . .. . .. . ...... .. . . .... . ......... ... ........ ....... . ........... . 15 
Salt ............................... .. . .. ... ..... ............ ... .. . 8 
The .... ..... .. . ........... .. .... .. ....... ....... ..... .... ..... .. . 8 
Ättika ... .. : ........................ ... . .. .. ........ . . .. .... .... . 8 
Sake . .. ......... .. . ... .. ....... .. .... . .. ..... . ..... ... ...... .... 90 
Sammanlagda näringsvårdet bäraf r epresenterar: 775 gram kol

hydrat, 43 gram fett och 196 gram ägghviteämne. 

- I >Mitteilungen ans dem Geciete des Seewesens » meddelas 
ett referat ur en artikel >>Die Geschichte der Seeschlacht im Japa
nischen Meere>> af captain Akiyama. offentliggjord i tidningen >> Asahi >> . 

Författaren omnämner bland annat, att amiral Togos m anöver 
var baserad på urgammal japansk taktik för strider till sjös. Taktiken 
benämnes T eiji sempo (se fig. l ) och Otsuj i sempo (se fig. 2) ; Sempo 
],Jetyder taktik, Teiji = det kinesiska bokstafstecknet Tei; Otsufi = 
det kin esiska bokstafstecknet Ots·u; Tei ser ungefär ut som vår bokstaf: 

F'ig. 1. 

J apanska flottan. 

där det horizontela strecket r epresenterar japanska flottan och det 
vertikala fi enden. Amiral Togo pressade först hårclt mot fiend ens tete 
och koncentrerade sin eld mot elen; allt uneler det kryssardivisionerna 
upprepade samma anfall mot kö en. 



212-

Därefter öfvergick amir al To go t ill: Otsu, som närmast liknar 
vår bokstaf: 

Fig. 2. 

flottan. 
Där h ela bokstafven r epresenterar japanska flottan, som n1.ed vinkeln 
omfatt ar fienden. Sedan amiral Togos anfall m ot fi endens tete, ås tad
kommit förvirring, öfvergick han t ill Otsuju-tak tiken med d ess omfat
tande manöver. 

- I »Proceedings of the U. S. Naval Institute> 1905 finnes åter
o·ifvet fölJ. ande bref från japanske löjtnant en Soejima, h vilken var chef 
b h" å torpedbåten n:r 35 cmder slaget vid Tsus 1ma: . 
, Den 27 maj kl. 6,30 e. m. Följ ande vår ledande båt, närmade Vl oss 

fienden med afsikt att anfalla. 
Kl. 8,30 e. m. Siktades ryska fartyg som voro i brand och bestämdes 

deras lägen. 
Kl. 8,45 e. m. Förlorades den ledande båten ur sikte på grund af den 

höga sjön och m örkr et. Vi sökte men kunde ej återfinna den. 
För att icke missa tillfället beslöto vi att gå till anfall och 
satte kurs n ed mot fienden s el ek triska ljuskoner, alltjämt 
ökande vår f art. 

Kl. 9 e. m . Passerades fi endens tet e och styrdes enligt diagrammet. 

B-gru;o;oen, . .If i. s kr!fssue {Utdn lp.s) . 
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Först girad e vi n ågot babord och efter 6 m. upptäckte vi B
gruppen s fartyg, som icke förd e n ågr a ljus. Vi närmade oss 
dem, såsom af diagrammet framgår, och iakttogo dem nog
gr ant. Två hade träune master och tv änne skorstenar; de 
öfriga tvänne master och tr enne skor stenar. Som de mycket 
liknade fartygen i en af våra divisioner, anföllo vi d em icke; 
utan beslöto att anfalla aktersta fartyget i gruppen A, hvil
ket lyste med sina strålkastare. 

Sjön gick nu mycket högt, vräk te in på däck och slog 
öfver skorstenarna. Cirka 10 m eter af förskeppet st od fak
tisk t uneler vattnet. J ag uppehöll mig bakom styrtornet och 
vattnet störtade öfver mig såsom kaskader. Vi kunde icke 
styra såsom v i ön skade och jag trodde a tt vi ej skulle gä 
till anfall. 

KL 9,30 e. m. Afsköts två torpeder. Cirka 5 minuter, innan torpe
derna afskötos, blefvo vi belysta. Vi försökte undgå ljuset 
genom att öka till 20 knop; men förbl efvo belysta och utsatta 
för koncentrerad eld; lyckligtvis dock utan att skada. Vi 
närmade oss nu de fientliga fartygen. Då s t r ålkastarue sväng
des från oss, kunde vi urskilja man skap å fartygen s akter
däck, hvarigenom det blef klar t för oss, att vi befunno oss 
helt nära fartyg en (150 a 200 meter). Vi afsköto nu torp e
derna. Resultatet lmnde vi ej iakttaga, till följd af sjöhM
ningen och emedan s tr ålkastarue bländade oss; m en jag tror , 
att vi tillfogade ett slagskepp m ed två master och två skor
stenar mera skada än min båt erhöll. 

Just då vi höllo ]J å att afskjuta en torped från aktra 
tuben, exploderade en mindre granat i officershytten; en 
man sårades och två kastades omkull. De reste sig dock 
genast och afsköto torpeden. Två m inuter senare träffades 
m.askinen af en 15 cm. granat. Ångan rusade ut och båten 
låg stilla. Vi kunde icke röra oss en tum. D en utrusande 
ångan markerade utmärkt för fienden vårt läge och de akter
sta far tygen i både A- och B-gruppen b elyste oss m ed sina 
strålkastare under det vi utsattes fö r en våldsam eld från 
alla m öjliga pjäser. Granaterna träffade oss oupphörligt, 
och skorstenar störtade omkull, maskinen skadades ytterli
gare, officershytten splittrades, sJ;a·ofvet genomborrades så att 
det liknade ett såll och vattn et började att rusa in.*) 

D et är något alldeles underb art, att b åten i en sådan 
hård strid endast led en förlus t af två man dödade och tio 

*) Vid denna tidpunkt sårades chefen, hvilken dock krypande å 
däck fortsatte att utdela sina order. 
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sårade. Besättningen ansträngde sig till det yttersta att till

täppa cle uppkommna läckorna men vattnet steg inom båtens 

olika afclelningar till 0,6-0,9 meter. 

Kl. 10 e. m. Fienden svängde sina strålkastare i en annan riktning 

och inställde elden mot oss. J ag unelersökte bitten samt lät 

af försiktighetsskäl flytta torpederna förifrån och till båtens 

mellersta del. 22 gr anater jemte en oräknelig mängel projek

tiler från minclre n1.askinkanoner hade träffat oss. 

Kl. 11,30 e. m. En af våra torpedbåtar närmade sig och passade vi 

på att begära bogserhjälp. Ankarketting och wire, som an

vändes vid bogseringen, sprängdes tre gånger tillföljd af sjö

häfningen. Vi beslöto därför att a:Eval;:ta dagningen och an

vände ticlen till att täta läckorna. 
Då jag sårades kände jag ej någon vidare smärta utan 

förbl ef alltjämt på min post. Nu kunde jag f å mitt sår för

bundet, hvarpå jag fick njuta någon hvila. 

Den 28 maj kl. 3 f. m. Vattnet rusade in genom skotthålen öfver vat

tenlinj en och jag öfvertygades snart om, att det skulle vara

omöjligt att hålla båten flytande, hvarför jag bad en af våra 

torpedhåtar om elen sista hjälpen. De sårade jämte alla vik

tiga papper öfverflyttacles till en båt och de öfriga till en 

annan. 
Kl. 3,25 f. m. Nedhalades befälstecknet h varefter jag med tre office

rare lämnade torpedbåten i en joll. Vi hade knappt satt af 

förr än hon sjönk. » 

Det i Yokosuka under byggnad varande slagskeppet Kurama 

lärer enlio·t senaste m eddelanden med sina 19350 tons deplacement 

komma a~ uppnå 18,25 knops fart. Sidopansaret blir midskepps 228 

mm. tjockt samt aftunnar mot ändarue till 127 mm. Artilleriet kom

mer att bestå ftf: 
4 st. 30,5 cm. kanoner, 

12 st. 25 cm. 
12 st. 12 cm. 

Därjl\me erh åller det 5 torp edtuber, hvamf 4 uneler vattnet. 

kapaciteten blir 700 tons, h vilket gifver en aktionsradie af 3000',o. 

gon ramm erhåller fartyget icke. 

Nederländerna. 

Kol-
Nå-

prof och 
ytan. 

Undervattensbåten »Luctor en Emergo » har delvis undergått 

nådde härvid 5,55 knops fart uneler vattnet samt 7,2 i vatten
(M. a. el. G. el. S. - 1906.) 
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Ryssland. 

- Enligt »Novoe Vremya» har subskriptionen för ryska flottans 

återuppbyggande inbragt 16 720034 m bel, h var af 8 millioner skola an

vändas till byggandet af två torpedb åtar och tre undervattensbåtar. 

- Enligt »Army and Navy Journal-Newyork>> hafva cle ryska 

officerare, som medföljde cle fartyg, hvilka efter Tsushima-slaget an

löpte Nianila förklarat, att japanernas eld var snabb och väl leclcl, m ed 

ett ord öfvervälcligancle. Japanernas p erkussionsrör v oro mycket kän s

liga och granaterna laclclacle med brisant sprängämne, hvilket gjorde 

att cle sprungo vid första ringa hinder, lwarvicl de sleto upp stora hål 

i skeppssidorna och vålelsamt kastade splint i alla riktningar. De tvär

väggar och skyddsskärmar, som ryssarna anordnad t å fartyg en medelst 

manskapets kojer visade sig på ett förträffligt sätt lokalisera grana
ternas sprängverkan. 

Tyskland. 

Följande fört1·äffiiga bestämmelser tillämpas inom flottan be
träffande uniformsbeklädnaden: 

För de yngre officersgraderna inn ehållas månatligen uneler lanel

tjänstgöring 25 mark och uneler sjötjl\ns tgöring 50 mark. Dessa pi\n

nmgar gå till »beldädnadskassan », som medelst kontrakt, upprättaclt 

med civila skräclderifirmor, fastställt tillverkningspriser p å cle olika 
uniformspersecllarne. 

Erforderligt kh\de, gradbeteckningar m. m. utrekvireras frän sta

tens förråd, som åte1· m edelst kontrakt, upprättad t med enskilda fabri

ker, anskaffar all erforderlig materiel. Vid befordran till högre grad 

måste dock den för·sta uppsllttningen af gradbeteckningar kontant er

läggas af individen utöfver det manatliga bidraget till beklädnadskas

san. Vid år ets slut r edogöres för lwars och ens beklädnadskonto och 

där öfverskott finnes äterbetales detta. D e högre officersgraderna m å 
äfven begagna sig hf\l·af. 

Genom ett dylikt tillvägagående ernås likhet i uniormsb eklädnad 

samt garanti att elen enskilde ej ansk.affar sin beklädnad på skuld. 

D,e anlitade skrädderifirmorna kunna m eclgifva låga tillverkningspriser, 

cl<t de alltid hafva att lJåri.Lkna kontant likvid. De få viss erligen ej 

släppa till materielen själfva, men kunna däremot pårl\lma alla inom 
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samma garnisonsort boende officerares nyanskaffning af uniformsh e 

klädnad. 
Underofficerare och manskap erhålla sin beklädnad från staten, 

som å särskilda fabriker ombesörj er all nyanskaffning. Å dessa fabri

ker tjänstgöra en del icke vapenföra vlirnpliktige, hvilka äro yrkes-

1mnniga samt därjämte kvinnliga biträden. 

Priserna ställa sig sålunda: 
l st. blåskjorta .............................. 4,20 mark 

l par blå byxor . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,50 

l kavaj ......... ...... .. .. ............. . ...... 18,00 

l pa1· skor .. . .... .. ............... ............ 12,00 

l st. mössa ... .. . ... .... .... .... ... ......... 1,80 

l st. skjorta .... ... .......... .. ....... ..... .. 2,50 

l par kalsonger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,50 

l par strumpor . . . . . . . .. . . . .. .. . . . . . . . ... 1,20 

För underofficerare och manskap afdrages å lönen må-natligen 

för beklädnaden kr. 9: -- under landtjänstgöring och kr. 11: 50 under 

sjötjänstgöring. Värdet af en h el utrustning uppgår till l20-140 mark. 

Är individen aktsam om bekllidnaden, är han efter 13/ • år skuldfri och 

erhåller efter 3 år innestående medel utbetal ta, hvarjämte beklädnacle11 

blir hans egen tillhörighet. Slar fvar han åter med sin beklädnad och 

alltså måste oftare uttaga persedlar, får han skuld å sitt konto efter 

3 år och får då icke behålla sina kläder. Detta senar e lärer emeller

tid ytterst sällan inträffa. 

- Försöken med undervattensklocksignaler fortsättas allt jämt 

med tillfredsställande resultat. (Se sid. 625, häftet 6 1905). Nu har 

ile-r Seeschij{e1· Verein gjort framställning hos Reichs-:M:arine-Amt, att 

alla fyr skeppen utmed Nord- och Östersjökusterna måtte blifva ut

rustade med dylika signalapparater. Dessa signalers större använd

barhet framför mistsignaler ligger dels däri, att vattnet utgör en bättre 

ledare af ljudet än luften. Så är att märka det vattn et fö rmår for t

planta ljudet fyra gånger hastigare än luften. Ljudets hastighet i luf

ten kan uppskattas till 300 meter per l sekund. Vidare blir det g e

nom anordnande af ljudmottagare särdeles lätt att b estämm a, huru

vida en klacksignal under v::>.ttnet höres på ena eller andra bogen; n å

got, som är synnerligen svårt att uppfatta, då luften öfverbringar lju

det. Afsändningsapparaten utgöres af en i vatt:B.et n edsänkt klo cka, 

som medelst elektrisk eller mekanisk åverkan afgifver ljudet. Mottag

ningsappm·aten består af en metallmembran, insatt i en behållare, pla

cer·ad under vattenytan å hvardera bogen på fartyget. Membranen 

står i för ening med en elektrisk strömkälla, hvars ledningar gå upp 

till fartygets styrhytt, där de sluta med hvar sin hörtratt; alltså lik

llande den vanliga telefonanordningen. 
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När fartyg~t under tjocka nalkas ett fyrskepp, förseclt med dy-

1ik undervattenss1gnalapparat, upptagas båda lm·arne i styrhytten och 

·efterhöres noga om kla cksignalerna kunna uppfattas, samt i hvilken 

lur de höras tydligast. Fartyget navigeras därpå så att klocksio·na-

lerna höras starkast å den bog, som skall vändas åt fartyget. "' 

- En inskjutningsbana för torpeder med stor porte har upprät-

tats å Alsen. (Le Yacht - 1906.) 

- Under 24-timmars kolkonsum tiansprofvet förbrukade den lilla 

turbin-kryssaren Litbeck 157,78 tons kol med 20,5 knops fart. D ess 

ltela kolkapacitet är 400 tons, hvarmed den kan under 62 timmar gå 

1271'.0. (Le Yacht - 1906.) 

U. S . Amerika. 

Den s. k. »torpedgranaten », hvars stålomhölj e är jämförelsevis 

:ganska tunnt, innehåller en utomordent lig stor laddning af brisant 

sprängämne, tillräckligt att vid explosion slå igenom en ·fartygs sida. 

D e mest kända torpedgranaterna äro Gathmans och I shams. Af dessa 

har Gathmans vid underkastade prof gifvit ganska otillfredsställande 

r esultat. Försök m ed Ishams-granaten har utförts mot en 323 mm. 

tjock. pansarplåt, 2,2SX4,s meter i omfång. Granaten innehöll 82,3 kg. 

laddnmg, utgörande en blandning af 90 proc. nitroglycerin, 8 procent 

bomullskrut och en mindre kvantitet kamfer. Skottet träffade plåten 

med 426 meter-sekunds hastighet, hvarvid plåten icke erhöll någon 

:nämnvärd skada. Vid uppmätning af trycket å plåten, befanns det en

.dast hafva u tgjort 2 tons per kvadrat-tum. 

l shams-granaten motsvarade alltså icke häller förväntningarna. 

(M:. a. d. G. d. S. - 1906.) 

Tidsk1·i{t i Sjöväsendet. 15 
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Nyutkommen milität·-maritim litteratur. 

Teknisk Tidskrift, afdelningen för skeppsbyggnadskonst, utgifven af 
Svenska T eknologföreningen, Stockholm. Arg. XXXVI, janu.ori 
1906. Pris 5 kr. per år. 

Kronans mat och mathållning i kasern och under fr ed, utom kaj·~ern 

och under krig. N etzler. 1905. Göteborg. 1 
Die Krankenptlege im Frieden und im Kriege. Rupprecht. V. uppL 

gan . 1905. Leipzig. 
Der Unterricht des Luftschiffers. v. Tschucli, Hauptman. 2:a uppla

gan . 366 sidor med 50 figurer. 8:o. Berlin. Pris :J kronor. 
La Guna russo-giappon ese. 600 sidor. 8:o. Milano. Lire 8: - . 
Siege of Port-Arthur, Records of an Eye-~Titness . D. H. James. 8:o. 

London. 10 sh. 6 d. 
Deutschlands Kriegsflotte. E ine D arstellung der Entwick elung und 

des gegenwärtigen Bestandes c1er gesamten R eichs-m arine, ihrer 
Organisation und ihres Materials. Mit einer Flottentabelle Sr. 
Maj. des Kaisers ; V. Laverrenz. 8:o. Del I och II. Leipzig. 
Mark 1: -. 

Marine-Kunde. Eine Darstellung des Wissenswerten auf dem Gebiete 
des Seewesens. Fosz, kapiti1n zur See a . D. Mit 517 Illustra
tionen, Karten und Plänen . Pris 10 mark. 

A clmiral Togo. Containing 6 nice j)ictures, and in Clotl1-cover with 
Delicate F igures in Gold. By Arthur L loyd, lvi. A. The Kinkodo 
Plublishing C:o. Tokyo, Japan. Pris 75 Sen. 

The Russo-Turkish \Var, 1877. By Major F. Maurice, S:o. Lonelon 
1905. Pris 5 sh. 

Military Hygiene. Lieut.-Col. Robert Caldwell. B alliere, Tindau, 
and Cox. 

The Fleet Ammal and Naval Year-Book. Pris 2 s. 6. d. 
The Great Siege. B. vV. Monegaarcl. Pris 10 s. 6 d. 
Den rus si sk japanske krig, III del, af Jacob Borres en. 

- 219-

The China- J apan \Var, compiled from Japanese, Chinese and foreign 
soucres. By Vladimir. 

From the Yalu to Port Arthur, an Epitome of th e Russo-Japanese \ Var. 
By Lieutenant-Colonel O. E. \ Vood, late military attache at 
Tokio. 

l\fechanical Processes. A pratical treatise on workship appliances and 
operations for the instruction of midshipmen at the U. S. Naval 
Academy. By . J olm K. B arton, Cop1mancler, U. S. N a vy. 8:o, 
356 sidor. Pris 4 dollar. 

.; • Ofvaustående böcker kunna på rekvisition erhållas hos 
C. E. Fritze's Kungl. Hofbokhand el, Gustaf Adolfstorg l 8, 
Stoi.[d10lm samt Aktiebolaget Nordiska Bokhaudeln, Drottning
V" "an 7, Stockholm . 
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Innehåll i åtskilliga maritima och krigsvetenskapliga 
tidskrifter. 

Artilleri, handvapen och sprängämnen. Mitteilungen aus dem 
Gebiete des Seewesens, si el. 117: Fortschritte im Marine-Artillerie- und 
Panzerwesen. 

Proceeclings of the United States Naval Institute, sid. 973: The 
stacUmeter in Fire Control. 

Marine-Runclschau, sid. 157: Eine Betrachtung der Pulverent
wicklung. 

Internationella frågor. Proceedings of the United States Naval 
Institution, si el. 761: Belligerent Warships in Neutral Ports. 

Kustförsvar. The Journal of the Royal Artillery, sid. 433: The 
principles that shoulcl govern the allotment to, and the employment 
in, coast fortr esses of ligt Q. F. guns, and methods of fire controland 
direction best suitecl to o btain effective fire. 

Marinorganisation. Le Yacht, sid. 17: L'education llfaritime du 
personel militaire; si el. 23: La marine franyaise en 1905, les construc
tions neuves en fin d'annee. 

Tidskrift för Maskinister, sid. 2: En fråga af vikt för vårt sjö
försvar. 

Le Yacht, sid. 33: La Repartition des nos Forces Navales; sid. 
35: La Marine franyaise en 1905. 

N or sk Tidsskrift for Sevoosen, sid. 25: H vorleeles ber vore tor
peclobaadschefer udclannes?; si el. 36 : Voornepligtige sieofficerers ud
dannelse. 

Proceeclings of the United States N a val Institute, si el. 811: De
sertions in the Navy. A Contributian to the Discussion of the Ques
tion; si el. 823: Is Amalgamation a Fallen· e? Being an Examination of 
the so-called Proofs that such is the Cace, and a D efense of our Pre
sent Engineering Organisation of the Commissionecl Personel of the 
N a vy. 

Marine Rundschau, sid. 168: Uber Beförclerungsverhältnisse in 
amerikanischen Seeoffizierkorps; si el. 176: Streiflichter auf die franzö
sischen Flotte. 
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Navigation, handel och sjöfart. Le Yacht, sid. 24: Naufrage 
du vapeur la »Normandie», sur le recif des moines. ' 

Tidskrift för maskinister, sid. 14: Turbindrifna Cunard-ångaren 
,carn1ania >>. 

Proceedings of the United States N a val Institute, sid. 959: A 
New Method in Nautical Astronomy; sid. 975: Nates on the U se of the 
Great Circle Sailing Chart for the Solution of Problems in N autical 
Astronomy. 

Sanitätsväsende. Tidskrift i Militär Hälsovård, sid. 301: Är de 
svenska militärläkames utbildning i de vetenskapliga disciplinerna till
fredsställande, eller hvad bör i motsatt fall göras för att afhjälpa denna 
brist? sid. 325: Taktiska öfningar för militärläkare år 1905; sid. 334: 
Skottsår på kort af stånd genom s. k. platzpatron; sid. 337: T eich: 
Kriegsokulisten; eine orga,nisatorische Studie; sid. 346: Japansk läkare
utbildning; sid. 34 7: japanska soldater. 

Marine Rundschau, sid. 1~4: .Db er Mittel zur Lösung der Alko
holfrage in der Marine. 

Sjökrigshistsria. Kungl. Krigsvetenskapsakademiens h andlingar 
och tidskrift, sid. l: Årsberättelse af föredraganden i sjökrigskons t. 

Journal of the Royal United Service Institution, sid. 43: Siege 
of Port Arthur from a Naval Aspect; sid. 103: Nates on the battle of 
Sea of J apan. 

Mitteilungen au s dem Gebiete des Seewesens, sid. 112: Geschichte 
der Seeschlacht im Japanischen :M:eere. 

Norsk Tidsskrift för Sevoosen, sid. 4: Den russisk-japanske krig ; 
sid. 39: D en russisk-japanske krig. Nyere detalj er. 

Proceedings of United States N a val Ins titution, sid. 779: The 
Battle of the Sea of J apan. 

Skeppsbyggeri och fartygsma:skiner. Le Yacht, sid. 21: Le 
croiseur cuirasse ''York>>. 

Teknisk Tidsskrift, skeppsbyggnaclskonst, sid. 3: Några forntida 
och nutida skeppsformer; sid. 17: Inledande föredrag till diskussion 
öfver kammarherre August Schvans pansarbåtsförslag, jämte diskus
sion. 

Tidsskrift för maskinister, sid. 3: Om skrufpropellern; sid. 8: 
Fartygsångmaskiner . 

L e Yacht, sid. 39: Le monitor des Etats-Unis >> Florida >> . 
Norsk 'l'idsskrift for Sevoosen, sid. 28: Liclt om erlogsskibes offi

cielle fartsprever. 
Le Yacht, si el . 51: Le cuirasse cl'escadre la Liberte, en achiwe

ment a flo t a Saint-N azaire; si el. 53: La vitesse et l'enveloppement; 
sid. 57: Tourelle a vant du cuirasse allemand Braunschweig. 
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Strategi och taktik. Mitteilungen aus dem Gebiete des Seewe

sens, sid. 93: Die Blockadel'tbungen des italienischen Geschwaders vor 
Maddal ena. 

Le Yacht, sid. 49: Il fant concentrer nos cuirasses dans le N ord. 

Undervattensnavigering. Le Yacht, sid. 30: Realisation de la 

suppression des defenses sons-marines. 
Proceedings of the United States Naval Institution, sid. 965 : 

Submarines. A Description of Types, Operations of, and Acciclent to 
Submarines. 

Diverse. Le Yacht, sid. 18: La lunette d'can. 
Teknisk Tidskrift, Skeppsbyggnadskonst, sid. 6: Om styrning af 

fartyg. 
Tidskrift för maskinister, sid. 13: Undervattenssignaler. 
The Journal of the Royal Artillery, sid. 459 : The Telephone m 

the field. 
Norsk Tidsskrift for Sovresen, sid. 32: Admiral Njebogatovs fo1·

svar for sin overgivelse ved Tsushima. 
Proceeclings of the United States Naval Instit;ution, .$id. 807 : 

Why 'rogo won. 




