1907.
70:e årgången.

Häfte N:r 3
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Det rysk-japanska kriget.
Af II. Elliot.

(Forts. från årg. 1906, häft. G, sid. 576 och slut.)

Redan på våren 1904 efter Petropavlov sks undergång
och amiral Makaroffs död började man i Ryssland inse att de
i Ostasien befintliga sjöstridskra fterna voro alltför otillräckliga
och att sålunda förstärkning måste afsändas, därest man skulle
med hopp om framgång kunna afbryta den j.a panska härens
förbindelse med hemlandet, på bvilken operatiou landstridskrafternas seger eller nederlag och därmed hela krigets öde
berodde. När så i början af augusti Port Arthur och Vladivostokeskad rarne ledo svåra nederlag och blefvo oförmögna att
lämna sina hamnar samt den ryska hären snart därefter blifvit slagen vid Liaojang, blef afsändandet af en förstärkning seskader, och en stark sådan, alltmer trängande.
Rustningsar betena i de ryska Östersjöbam narna, hvilka
vid krigets hörjan varit mycket liftiga, bedrefvos, ju längre
fram det led på år 1904, med allt mer feberaktig ifver, och
på hösten blef den under f. d. chefen för flottans stab amiral
Roshestvens kis befäl ställda s. k. 2:a stillahafsesk adern färdig
till afgång. Den lämnade Libau den 14 oktober.
2:a stillahafses kadern hade följande sammansätt ning:
en division af 4 slagskepp af modernaste typ (Rosbestvenski): Knjas Suvoroff, Imperator Alexander III, B orodina
och Arjoll (Orel);
l'idslwift i Sjöväsendet.
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en division (konteramiral Felkersam) bestående af slagskeppen Osljabja, Seisoj Veliki och Navarin samt pansarkryssarna Admiral Nalcimoff och Dmitri Donskoj;
en division kryssare (konteramiral Enkvist) bildad af pausardäckskryssarna Avrora, Svjetlana Shemtjug och Almas;
13 jagare, 17 armerade ångare, afsedda till hjälpkryssare,
verkstadsfartyget Kamshatlca, l ballongfartyg, l isbrytare, l
bergningsångare och l hospitalfartyg.
Åtta ryska och närmare tjugo utländska ångare medföljde såsom förråds- och kolfartyg från Libau. Dessutom hade
för detta senare ändamål befraktats och befraktades under öfverresan massor af ångare af olika nationalitet.
Till 2:a Stillahafs-eskadern räknades äfven pansarkryssaren Oleg, pansardäckskryssaren Isumrud och 5 jagare, hvilka
vid de öfriga fartygens afgång ej voro färdiga. De lämnade
Libau först en månad senare.
Samtliga fartygs första mål blef Tanger, dit de i smärre
afdelningar efter vid Skagen skedd detachering afgingo. Denna
öfverfart tillryggalades af samtliga fartyg, utom Roshestvenskis
slagskeppsdivision, utan att något anmärkningsvärdt inträffade.
Natten den 21-22 oktober trodde sig sistnämnda division, som befann sig midt i Nordsjön, vara utsatt för anfall
från japanska torpedbåtar; panik uppstod, och ryssarna sköto ·
blindt på en del engelska fiskebåtar, hvarvid en af dessa sjönk
och en del fiskare dödades eller sårades. Roshestvenski fortsatte sin färd utan att bispriuga de beskjutna. Efter hvad
sedermera upplysts, funnos inga torpedbåtar i närheten af ryssarna, utan togo antagligen dessa engelska fiskebåtar för att
vara sådana. Denna händelse framkallade en storm af förbittring i England; dess flotta sammandrogs och en all varlig
konflikt höll på uppkomma. slutligen hänsköts dock affären
till internationella skiljedomstolen i Haag, hvilken dömde Ryssland att betala en större skadeersättning.
Sedan Roshestvenski kolat i Vigo, inträffade han med
sina fyra slagskepp den 3 november i 'l'anger, hvarest eska,..
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derns öfriga fartyg, efter i olika platser å vägen företagen kolning, redan befunna sig.
I Tanger delades återigen eskadern och Sissoj Veliki,
Navarin, Svjetlana, Shemtjug och Almas jämte jagarna, unrler
Felkersams befäl togo vägen genom Mede lhatvet och Suezkanalen, under det att de fem moderna slagskeppen och de större
kryssarna Avrora, Admiral N a kimoff och Dm i tri Donskoj
styrde sydvart för att runda Afrika.
Den 12-16 november kolade Roshestvenskis fartyg i den
franska hamnen Dakar. Efter korta uppehåll i franska hamnen Libreville och den portugisiska Mossamedes anlände Roshestvenski den 19 december till Madagaskar.
Amiral Felkersams afdelning uppehöll sig under 11 dygn
i Budabugten å Kreta och passerade Suezkanalen den 25 novem ber. Sedan den kolat i Röda hafvet, anlände den den 3
januari 1905 till nordspetsen af Madagaskar, där förening med
Roshestsvenskis fartyg ägde rum.
Den 16 november lämnade återstoden af 2:a Stillahafs·
eskadern kryssarna Oleg, Isumrud och fem jagare jämte fyra
hjälpkryssare under befäl af chefen på Oleg, kapitan l ranga
Dobrotvorski, Libau. Den 13 januari passerades Suezkanalen
och i midten af mars förenades DobrotYorskis afdelning, utom
tviinne jagare, som på grund af haverier blifvit försenade, med
de öfriga till 2:a Stillahafs-eskadern hörande, i Nossi-bay å Madagaskars nordkust sig uppehållande fartygen.
Orsaken till Roshestvenskis långa uppehåll vid Madagaskar torde hafva berott på tveksamhet bos högsta krigsledningen i Petersburg, om efter Port Artburs fall och den därstädes befintliga eskaderns förstöring 2:a Stillahafs-eskadern
skulle beordras fortsätta eller icke samt om den borde invänta
eller ej invänta en ny under utrustning i Libau varande
eskader.
Man hade nämligen insett, att Port Arthur med all säkerhet måste falla, innan Roshestvenski hunnit fram till Ostasien, · och beslutat att ytterligare förstärka hans stridskrafter.
I midten af december 1904 började utrustningen af den under
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befäl af konteramiral Njebogatoff ställda s. k. III Stillahafseskadern, b.vilken den 16 februari 1905 lämnade Libau . III
St.illabfseskadern utgjordes af slagskeppet Irnperator Nikolaj I,
pansarkryssaren Vladimir JJionomach och de tre kustförsvarspansarfartygen Admiral Ushakoff, General-Adrniral Apmxin
och Adrn·iral Senjavin jämte ett verkstadsfartyg, ett ballongfartyg och några transportåugare. Den 25 mars passerade
denna eskader Suezkanalen ocb styrde sedermera ostvart mot
j\i[a l accasun d et.
Den 16 mars hade i{oshestvenski ändtligen efter 3 månaders stillaliggande på order från Petersburg lämnat Madagaskar. Den 6 april inlöpte 2:a Stillahafs-eskaderu i Malaccasundet och den 9 passerades Singapore. Den 13 april ankra0e
Roshestvenski i Kamran bugten å Indokinesiska kusten och började komplettera sina förråd. Detta ryssarnas förfarande att å
franskt område återigen söka sig en tillfällig bas, nu närmare
krigsskådeplatsen , uppväckte Yåldsam förbittring i Japan, och
efter energiska protester erhöll slutligen den ryska amiralen
order att afiägsna sig. Detta bekvämade han sig dock att göra
först den 14 maj, sedan den 9 i samma månad förening med
Njebogatoff ägt rum . Den förenade ryska flottan styrde.. upp
ost om Formosa och vidare nordvart in i Gula hafvet. Annu
hade icke några japanska örlogsfartyg siktats, men sådana
kunde hvar stund väntas och den största försiktigbet anbefalldes. Dock gingo märkvärdigt nog fartygen fortfarande med
tända lantärnor nattetid, ocil de som förbevakning utsända
kryssarna höllo sig mycket nära hnfvudstyrkan .
Amiral R oshestvenski beslöt att välja d en kor taste vägen
genom Koreasuudet. Detta berodde antagligen på svårigheten
att på lämpligt sätt kunna förse sig med kol för den långa
färden rnndt de japanska öarna. Sedan den 22 maj hjälpkryssarna Kubak och Terek detascherats för att utföra en själfständig kryssning i Stilla hafvet, den 23 en sista kolning utförts i öppna sjön och den 25 maj, då eskadern befann sig i
närheten af floden Jang-tse-kiang, de flesta transportfartygen
und er konvoj af hjälpkryssarna Dnjepr och Rion afsändts till
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Shanghaj, sattes kurs N . O. mot detta sund. Den 25 maj
hade amiral Felkersam aflidit.
Den ryska såväl som den japanska Hottans sammansättnmg etc. visas i nedanskrifna tabeller. Den ryska hade, om
man undantager trängfartygen, ett sammanlagdt deplacement
af 210000 tons med 12000 mans besättning, den japanska
250000 tons med 18000 mans besättning.

Ryska flottan .

Divisioner, f artyg m . m.

B es tyckning

I. pansa?fartygsdi·v isionen :

j

l
4 l:a kl. sl.-skepp: KnJas Suvoroff ...... 1\
(amiral Roshestvenski)

18 190;

l

Orel ... .... .. ··· ··· ···
~ 117 190~, lV--30 XIT- 15 xx.
B oro cl 1110
• . • • •• . . . . • . Jlo50017lcJ0lf75XX-47,
•
· , "
· •
Imp. Alexander III.
18 1901

···1

II. pansarfctrtygsdivisionen:

1

1

l

(Konteramiral Felkersam.)
{lV-25, Xl-15, XX 7,5,
3 äldre sl.-skepp: Osljabja .... .... . ..... . 1267018
l 1898 XX 4,7, VI 3,7.
30, Vl - 15, Xll-4,7,
Seisoj Veliki ........ . 10400 15 1894 \J IVxvr 3,7.
30• V[l-! 5, XVIII
Navarin .. . ........... . 1020() 16 1894 {IV-4.7, Xfl-3.7.

III pansar(a1·tygscl·i visionen:
Imp . Nikolaj I
l gammalt sla!<skerJP:
~

3 IV-23 , Vlll- 15•
9670 15 1889 {IIXVI-0,4.7,
II-3.7.

3 kustförsvarsfartyg: G eneral-Admi-}
_ JTII--25, IV-12, x- 4.7,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . 4 12 0 16 ] 8 9b l l XI!- 3·5·
ra l A praxn1
Admiral Senjavin ... .. . .. . .. ... .. . ...
Admiral L s hakoff .. . ... ... ... .. . ... .. .

49f:iO jlG 1894] \tv-:25, IV-12, vr-4.7,
f XVIII-3.7"

4120 16 1893

I. k1·yssa1·cliv·i sionen :
(Konter amiral Enkvist.)
2 l:a kl. pansa-rdäckskr.: Oleg ... ... .. .

6645 231903

Avrora .. ... .

G731 118 1900

15 ' XX!V- 7.5 '
IljVJJI-Vlll-3.7.
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Vladimir Monomak

_
_ { Vlll- 20, X- 15. X-4 7,
8524. 16 188o vm-3.7.
_
{V-·- 15, Vl-12, XVI5O93 17 1882 4.7, lV-3.7.

Dmitri Donskoj

6:2oo 17 1883 {vkx:r~i1." '

3 pansarkryssare: Amiral N akimoff .. .

12

47
vr- . '

II kryssardivisionen:
(Kapitan l ranga Schein.)
Vl-15, X- 4.7, II-3.7.

3 2:a kl.

3285 251903

IV-7.5, TV- 4.7.

3103 25 1903

VI- 12, VI-4.7, I-3.7.

d: o

~~

.H

Almas ..... .
Schemtjug .. 1

l

9 jagm·e:

Boclri, Bujni, Bravi, Blest- J
jashi, . Besupretini,. Bistri, Bjeclovi, ~ 350 26 ~~8!
Gros m och Gro m b .......... .. ....... ..
l
1
8 träng{a1·tyg: v er k s ta els f art y ge t Kamschatka; t r an s p ortfartygen: Anaclir, Irtisch och Korea; minfartygen: Rus och Svir;
hospitalsfartygen: Orel och Kostroma.

l

Japanska flottan:

.s

m

-~

A
H

l

-~J

I eskadern (amiral To go):
4 l:a kl. slagskepp: Mikasa (konteramiral Nasbiva) .... ..
Asahi ....................... . ................. .
Fuji ............................................ .
Shikishim.a .......................... . ........ .
2 pansarkryssare: Ni sh in ........................................ ..
Kassuga .................................... ..
2 pansarkryssare: Yakumo (viceamiral Deva) ............ ..

s12 l:a kl.

pansarcläcl~:~:~~:s~~.'~;"öl~·:t·~~:~·::::::::::::::::::::::::l
Kasag1 ...................... .

15140
15279
12650
14941
7700
7700
9646
9710

18
18
18
18
19
19
21

221
48901 22
5416 22\

21
19
22
23
18
18
20
20

l

p~:

. } 1 2:a kl. slagske
Chin Y en :...... : . . .. . ... . . . . . . . . .. . . .. . . .. 73351 14
.!:; 3 2:a 1d. pansarcheckskryssare: Hash1date .................... - ~
~
Itsukushima.. . ...... ... ... ... 4278 16
l>
Matsushima ........ . ........ .
. 1 6 3:e kl. pansard.-kryssare: Akitsushima (k.-a. Yamada)
Akashi ... ... ... ... .. . ... ...... ......
.;s
Suma . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
~
O tova ... . . . .. . . .. . . . .. . . . . . . . . . . ...
t-'
Chiy~ da .. . . . . .. . . . . . . . ... ... ... . ..
l>
Izunu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .

.§

2:a kl. slagskepp: Fusi (konteramiral Hosoya) ........ .
kanonbåtar.
avisofartyg.

Eskadrar , divisioner, fartyg m. m.

9733
9263
9750
9747
3709
3709
3420
3420

III eskadern (viceamiral Kataoka):

Izumrud ... (
l hjälpkryssare: Ural

Azuma (konteramiral To go) ........... .
Ivate ................ .. ... ......... ............ .

l pansarkryssare: Tokiva (viceamiral Uriu) ................. .
4 2:a kl. pansardäckskryssare : Naniva :·· ··· ·········· ········
.!:;
Takatsh1ko ..... ... ......... .
~
Nitalm .................... .·..
~
Tsushima .................... .

.:§
3727 20.1898

II eskadern (viceamiral Kamimura):

-~ l 3 pansarkryssare: Izumo (konteramiral Misu) ... ........... .

d

l l :a kl. pansardäckskr.: Svj etlana ...

l

151 -

3172 19
2896 19
2700 19
2900 21
2439 19
2976 17
3650

5 jagareflottiljer (17 fartyg) : Shirakumo, Asashio, }
Kasanii, Ikasuki, Inasuma, Oboro, Murakumo, Akebono, 289 _
Sazanami, Usugumo, Asagiri, Harusame, M:urasame, 378
Kag.ero, Shiranuhi, Yugiri, Shinonome.
85 to1peclbåtcw.
Hjälpkryssm·e.

13

bO

Roshestvenski hade under sitt befäl en till synes icke
<Jbetyd li g flotta, men underkastar man densamma en noggrannare granskning och jämför man dem med den japanska, skall
man finna att Roshestvenskis utsikter att med framgång kunna
upptaga strid med Togo voro minimala. Och utan strid torde
ban väl knappt, isynnerhet när han valt Koreasundet till färd-
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väg, kunna tänka s1g nå sin blifvande operationsb as Yladivostok.
Hyssurnas tontal af pansrade fartyg var 120000 mot japanernas 139 000, och ryssarna hade fiera föråldrade sådana
fartyg än japauerna. I ge nom snitt var pans:1rskyddet å rysk
sida betydligt svagare än å japansk, hvarjämte farten, tack
vare ryssarnas orena bottnar, generellt taget kunde räknas till
4 knop mer å de japanska pansarfarty gens sida än å de ryskas.
I opansrade fartyg, kryssare och torpedfartyg , hade japanerna en afgjord öfverlägsen het.
.
Den artilleristisk a bestyckning en var å rysk sida betydligt underlägsen. (Se tabellen.).
30 cm. 25 cm. 23 cm. l20 cm. 15 cm. l 12 cm. 7,5 cm.
Kanoner

-~ 1
-.8-', --1
., -=--l., -~~~
r;;l ., l .,
~ ~ ~
~ ~~~ ~
~

1--'

:=s

...._.

!-'

1--'

.....

)---'

P.J

~cö~cD~~SJu)

R yska .... .. .. .. .. .. 20

6 15 -

-

Japanska .... .... . 20

4

-

l

-

4 -

8

.....

,__.

~

~~~

-

..........

65 26 12 -

30 ·-- 174 -

-

-

~~

l

l ~,.,
s

~

100 184 -

Såväl i svårt som särskildt i medelsvårt och lätt artilleri
lago alltså ryssarna betydligt und er. Lägger man därtill att
japanernas kanoner hade kikarsikteu, ryssarnas däremot i allmänhet ej , blir med de auvända stora skjutafståud en skillnaden än större.
Men ryssarnas värsta bri st låg i personalens utbildning.
Större delen af besättninga rna utgjordes af resnrvmansk ap, och
detta manskap hade hvarken före afresan från Östersjön eller
und er den lån ga färden till Ostasien erhållit tillräcklig öfning
i kanonernas betjänande, detta till en del beroe nde på afsaknad af ammunition . H vad beträffar befälet var förhållandet
liknande. Officerarna voro illa öfvade och föga förtrogna med
den materi el de skulle handhafva, och hvad värre var, den
allra högsta ledniogen lämnade mycket öfrigt att önska. Roshestvenski hade visserligen visat prof på energi och viljekraft
genom att utrusta och framföra sin flotta 12 000' utan att på
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vägen liga någon verklig hamn att stödja sig på, intagande
kol och öfriga förråd på öppna redder eller till sjöss -- i sanning ett storverk l Men ban tyckes alldeles b a Eva förbisett att
fartygen måste samö fvas, att personal en behöfde öfning och
åter öfning, och att planer för en kommande strid borde uppo-öras och meddelas hans und erbefälbafva re, hvilka fakti skt
b
gingo i strid utan att hafva någon aning om hur deras högste befälhafvare tänkte handla.
H varest de japanska si östridskraft erna befunno sig, visste
ej Roshestvens ki. 'rogo hade lyckats kasta en slöja af hemlighetsfullhe t öfver sina operationer, och de rykten som då och
då voro i omlopp om här och där uppd ykande japanska örlogsfartyg, voro allt för sväfvande för att han skulle fästa afseende vid dem. Samtliga japanska flottans fartyg hade emellertid sedan längre tid tillbaka uppehållit sig i Koreasunde t,
där de stödde sig på de trenn e utmärkte operationsb aserna,
örlogshamn arna Sassebo, rra keshiki på ön Tsushima i sundets
midt oeh JYlosampo på korean ska ku sten . Då den ryska flottan nalkad es, befann sig japan ernas hufvadstyrk a i den sistnämnda hamnen .
Togo var väl beredd att mottaga fienden. Under de nära
sex m ånad er , som förfiutit efter Port Artburs fall, hade han
satt sin flotta i bästa skick. Fartygen voro dockade och hade
således r ena bottnar. De hade und ergått nödiga reparationer
och förslitna artill eripjäser hade ersatts. Genom utski ckade
mindre kryssare och såsom hjälpkryssa re använda hand elsångare hade Togo hållit sig fullkomligt underkunni g om den
ryska flottans rörelser, alltsedan densamma uppträdde i Ostasiatiska farvatten.
Mot ett anfall norr ifrån af Vladivostok eskadern var Togo
betryggad. Efter slaget i Koreasunde t den 14 augusti reparerades Rossija och Gromoboj. Knappt hade emellertid denna
reparation utförts, förr än Gromoboj i Passjetviken stötte på
gruud och svårt skadades. Den flottogs och inbogserade s till
Vladivostok . Den i dockan liggande ännu på långt när ej
färdigrepare rade Bogatir måste uttagas och lämna plats för
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'Gromoboj. Först den 23 maj var reparationen afslutad, men
samma dag stötte kryssaren strax utanför inloppet till hamnen
på en japansk mina och skadade akterskeppet. I Vladivostok
fanns således vid tiden för Tsushimaslaget af stridsfärdiga fartyg endast kryssaren Rossija och några torpedbåtar, och dessa
kunde näppeligen ensamma tänkas våga sig till sjöss.
Den mina som skadade Gromoboj ingick i den kraftiga
minspärrning, som under april och maj månad er ostördt af
ryssarna på Tog os befallning utlagts utanför Vladi vostok såsom ett sista hinder för Roshestvenskis flotta att nå denna
hamn.
Den 26 maj , då ryska flottan befann sig på höjden af
{in Quelpart, ut.fördes en del evolutioner. Denna dag varskodde
de ryska gnistapparaterna närvaron af fientliga dylika. Det
var Hoshestvenskis första känning med japanska flottan . På
natten inlöpte han i Koreasundet.
Den 27 maj kl. 5 f. m. siktades från ryska flottan en
bandelsångare, h vilken emellertid snart åter försvann. Man
fäste intet afseende därvid och intet försök gjordes att uppbringa ångaren. Denna var em ellertid japanska hjälpkryssaren Shinano Maru, en af de sydligaste utposterna i Togos väl
Drdnade och af en stor mängd fartyg bestående bevakningskedja. Från Shinano Maru erhöll nu rrogo de första närmare
underrättelserna om fiendens annalkande, hans lat. och Iong.
samt att kursen var ost om 'l'sushima.
Formeringen inom den ryska flottan var såsom under
sista tiden på två kolonner med Njebogatoffs och Enhists division er i babord och Rosbestvenskis och Felkersams i styrbords kolonn. Transportfartygen och jagarna höllo sig mellan
de båda kolonnerna, de mindre kryssarna gingo såsom förbevakning framför teterna.
·
Kl. 6 f. m. siktades från Felkersams division den japanska pansarkryssaren Idzumi, hvilken på 10-11000 meters distans om styrbord böll paraHel kurs med och gjorde samrna
fart som ryska flottan. Intet försök gjordes att blifva kvitt
denna kryssare, som hela tiden stod i gnistförbindelse med
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Togo. Kl. st. 15m. f. m. erhöllo de framför teterna gående
ryska bevakningskryssarn a order att intaga plats i kön aE formeringen.
11L. 7.
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Allt flera japanska fartyg kommo i sikte. Så visade si?
kring kl. 101. 30m. f. m. om babord viceamiral K~taokas chvision eller slagskeppet Chiu Yen, kryssarna Hash1date, Itsukashima och Matsushima, hvilka började följa den ryska flotan på 12-16000 meters distans, och strax efter uppdöko
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akter om dessa de under konterami ral Dova stående kry3sarna
Kasagi, Chitose, Nitaka och Tsnshima . Kl. Ut. 15 111 • f. m., då
ryska flottan befann sig mellan öarna Iki och Tsushima , intogs formering på enkel kolonn med den förutvaran de styrbordskolo nnen i teteu. Då de japauska kryssarna minskat distansen, öppnade l'yssarna eld, h vilket hade tillföljd att arståndet åter ökades, tills japan erna voro ur skotthåll. Hedan kl.
11 t. 15m. hade Idzumi gått ur sikte. Kl. 11 t. 30 111 • syntes divisionen Kataoka oj mer i den disiga luften. Devas fyra kryssare ökade nu farten, passerade framför tOten af den ryska
kolonnen, formerade därstädes vid 12-tiden linje och aflägsnade sig med nordostlig kurs. Samtidigt som dessa kryssare distanserade sig, syntes babord om ryssarna de båda kryssarna
Chiyoda och Chihaya, hvilka togo känning med den ryska
kolonnen.
Kl. I2t. 30m· ändrades åter formering en. Roshestve nskis
division girade styrbord hän och intog plats på styrbords bog
aE Felkersam s, så att dess köfartyg höll sig i böjd med Felkersams tE~tefartyg Osljabja på 3 OUO meters distans. Den ryska slagflottan var således åter formerad på två kolonner.
Shemtjug och Iznmrud höllo sig akter om Roshestve nskis division, Almas, Svjetlana ocb Ural akter ou1 de tre öfriga i
kolonn formerade di visionerna ; transportf artygen och jagarna
gingo styrbord om flottan. Farten var l~ knop. Så fortsattes.
uneler öfver en timmas tid, under det att samtliga japanska
fartyg vor o förs vu n n a.
Under hela förmiddag en den 27 maj hade Togo stått i
oafbrnten gnistförbi ndelse med dem af hans fartyg, som höllo
känning mec1 fienden, och tack vare denna förbindels e visste
han till punkt och p:·icka, hur den ryska eskadern var formerad, dess kurs, fart m. m. och kunde samla alla sina större
fartyg till uppgifven plats. Så koncentre rades vid middagstiden slagtlottan , d. v. s. slagskepp sdivisione n förstärkt med
pansarkry ssarua Nishin och Kassuga under Togos eget befäl
och pansarkry ssardivisi onen eller de sex öfriga stora pansarkryssarna under Kamimur as, äfvensom Urins kryssardiv ision ,

10' nord om ön Okinoshin a. Något senare stötte äfven öfriga
krvssare däribland äfven de, hvilkn. hållit känning med fiende·~, till' den japanska bu t'vudstyrkan.
•
Too·o satte kurs väst för att dubblera fiendens tete, och
kl. 1t. 46~, e. m. si k ta de han den fientliga flottan i syd. Då
detta skedde, höllo ryssarna ånyo på att formera enkel kolonn.
D. v. s. Roshestve nskis division girade babord bän, och de
öfriga, med Osljabja som tetefartyg i kolonnen, forrnerade far~
tygen styrbord hän, saktande farten för att kunna sluta upp 1
den förstnämn da divisionen s kölvatten.
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Kl. It.55 111 • e. m. signalerad e Togo: »Vårtfost erlandsöd e
beror af dagens strid. Det förväntas att hvar och en gör sitt
ytterstal>, o~h kl. 2t· 5 111 • e. m. girade den japanska pansarfar-
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tygskolonnen från sydvästlig kurs till ostlig, pressande ned mot
Roshestvenskis tete, under det att de lättare kryssarna styrde
ned för att dubblera fiendens kö och angripa transportfartygen.
Slaget vid Tsushima började. Vädret var disigt och sjön gick
ganska hög.
Ryssarna hade ännu ej hunnit fullborda sin formering i
enkel kolonn och den ryska teten pressades oemotståndligt ostvart. Kl. 2t· sm. e. m. öppnade Roshestvenskis fartyg eld och
strax därefter, då afståndet nedgått till 6 000 meter, började
japanernas kanoner spela. En förhärjande eld koncentrerades
mot de båda tetefartygen i ryssarnas l:sta och 2:dra division,
Knjas Suvoroff och Osljabja. Redan If> minuter efter den
japanska eldens början var tillståndet bland do ryska fartygen
synnerligen dåligt. Knjas Suvoroff, Imperator Alexander III
och Osljabja brunno. Det senare fartyget hade dessutom fått
en svår läcka i bogen och sitt främre 30 cm. torn försatt ur
stridbart skick. Kl. 2t. 40m· girade Osljabja babord hän ur
kolonnen och kantrade.
Kolonnen var i öfrigt i betänklig oordning. Ombord på
den brinnande Knjas Suvoroff, där Roshestvenski sårats, och
hvilket fartyg svårt lidit af den fientliga elden, inträffade roderhaveri, och kl. 2t. 20 01 · e. m. föll slagskeppet styrbord hän ur
kolonnen. Imperator Alexander III blef för en kort stund
ledare; Borodino girade ett ögonblick styrbord hän, men intog strax därefter plats för om Imperator Alexander III, som
i sin tur, för att dämpa eldsvådan ombord, kl. 2t. 36 01 • e. m.
gick styrbord hän ur kolonnen för att sedermera åter sluta
upp akter om Borodino.
Kl. 2t. 45m. e. m. kan man med rätta säga att slaget, tack
vare japanernas välriktade och öfverväldigar~de artillerield, faktiskt var vunnet. Af ryssarnas fem modernare slagskepp var
ett sänkt och ett hade tvingats ur linjen, under det att ett
stod i brand och de båda öfriga voro mer eller mindre svårt
skadade. Den moraliska verkan af en sådan kraftreducering
måste bliEva och var äfven oerhörd, i all synnerhet som den
japanska kolonnen förblifvit så godt som oskadad. Asarna
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hade bevisligen måst lämna slaglinjen. Den hade fått sin rorledning i olag och erhållit en svår läcka, men detta reparerades snart provisoriskt och kryssaren intog åter sin plats.
Elden, som tillföljd af rök och tjocka tidtals upphört,
förnyades med ökad kraft åter vid tre-tiden. Den ry~ka teten
tvingades allt mer och mer sydligt och styrde sluthgen sydostlig kurs. Togo hade emellertid så småningom kommit något . för om den ryska kolonnen, och begagnande sig däraf
girade Borodino plötsligt kl. 21• 50 01 • nordvart hän för att dub~~era
japanernas kö. För att förhindra denna ryssarnas man~v~r
lät Togo strax därefter slagskeppsdivisionen göra en samt1d1g
gir 16 streck styrbord hän, och Nishin blef ledare. Med ..sto:
precision utförde pansarkryssardivisionen ome~elb:ut •darpa
samma manöver, och kolonn på högsta numret mtogs salnnda
inom hela den japanska hnfvndstyrkan.
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Det ryska slagskeppet Borodino blef till följd af denna
manöver tvingad tillbaka till ostlig kurs och de båda slaglinjerna lågo kontrakurs. Imperator Alexanrler III, som tillföljd
af förut omnämnd eldsvåda blifvit efter Borodino, intog nu
åter plats som ledare.
Kl. 3t 10 111 • e. m. gjorde Togo åter en 180° gir styrbord
hän med sin slagskeppsdivision och löpte ånyo parallell kurs·
med ryssarna. Pansarkryssardivisionen däremot, hvilken de-
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tascherats, girade syd vart för att uppsöka de ryska kryssarna
och transportfartygen. Afståudet mellan de kämpande linjerna,
som varit nere i 5000 meter och sällan öfverstigit 6000, ökades nu till 7 300 meter, elden aftog och kl. 3t. 30 111 • försvann
Togo för ryssarnas blickar. Den ryska kolonnen höll då sydostlig kurs. Såsom ledare tjänstgjorde fortfarande Imperator
Alexander III. Kl. 4 siktades åter Togo:o division kranbalksvis om babord af ryssarna och strax därefter slötosig de söderifrån återvändande, den ryska kolonnens kö kringgående pan·
sarkryssarna, till Togo, och ryssarna pressades till kurs syd.

båda styrkorna åter i kontakt med hvarandra - d. v. s. den
ryska kolonnen och 'l'ogos division. De japanska pansarkryssarna hade detascherat.s mot de ryska kryssarna och transportfartygen.
Striden mellan de båda hufvudstyrkorna, hvilka gingo
parallella kurser, uppblossade ånyo och fortgick på ett afstånd
af 5000-8 000 meter, h varunder ryssarna tvingades till en
allt mer västlig kurs. Deras fartyg ledo svåra skador. Kl. 6
-e. m. måste Imperator Alexander III med svår slagsida bryta
ur linjen, men styrde snart åter in mellan Admiral Senjavin
och Admiral Ushakoff. På de öfriga fartygen uppstodo då och
då haverier, de måste bryta ut och kolonnen råkade i oordning. Kl. Gt. 30 111 • e. m. var ordningen följande: Borodino,
Orel, Nikolaj I (Njebogatoff), General-Admiral Apraxin och
Admiral Senjavin, Imperator Alexander III, Admiral Ushakoff,
Navarin. Admiral Nakimoff och Sissoj Veliki.
Kl. 6t. 30 111 • e. m . skar Imperator Alexander III plötsligt
styrbord hän ur kolonnen och kantrade.
Vid samma tid uppdök jagaren Besupretshni, styrde upp
mot Imperator Nikolaj I och meddelade Njebogatoff, att amiTal Roshestvenski var svårt sårad och att Njebogatoff beordrades öfvertaga befälet. I närmare 4 timmar hade eskadern
faktiskt varit utan högste befälhafvare, och förts af chefen eller
sekonden eller kanske en officer å Imperator Alexander III.
Njebogatoff å Imperator Nikolai I satte sig nu i spetsen,
ändrade kursen till nord och följdes af Borodino, Orel och
öfriga fartyg i nyss nämnd ordning.
Förutvarande tetefartyget Borodino hade emellertid lidit
stora skador. Då den nu ytterligare träffades af en svårkalibrig projektil uppstod en häftig eldsvåda, och kl. 7t. 15111 •
nödgades slagskeppet gira ut ur kolonnen, hvarefter det snart
gick till botten.
Strax efter kl. 7 e. m. försvann Togos division i nordostlig riktning. Orsaken till detta den japanske amiralens
plötsliga försvinnande vid skymningens inbrott blef snart klar
för ryssarna. Han ville vara ur vägen för sina torpedfartyg,
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Kl. 4t. 30 111 • e. m. försvunno emellertid japanerna åter i
tjockan. Ryssarna sökte nu begagna sig häraf för att undkomma. De ändrade så småningom kurs öfver väst till N 23°
O och beskl·efvo på så sätt en cirkel. Japanerna märkte icke
genast ryssarnas manöver; de fortsatte sydvart, vände efter
någon tid till nordlig kurs, och kl. 5t. 30 111 • e. m. kommo de
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som nu syntes i nordlig riktning i horisonten. För att undvika dessa girade Njebogatoff till syd, ändrade därefter kur~
sen till väst, och kl. St. 16 111 • e. m. var den ryska kolonnens
kurs åter N. O. mot Vladivostok. Den enda kryssare som
följde hufvudstyrkan var Isumrud , hvilken höll sig på Imperator Nikolai I:s babords bog. Ordningen i kolonnen var densamma som förut, utom det att Sissoj Veleki och Navarin
bytt plats.
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Som förut nämnt,; måste Knjas Suvoroff, med den sårade
amiral Roshestvenski ombord, tillföljd af uppkommen brand
och erhållna svåra haverier redan kl. 21. 60 111 • e. m. söka sig

ut på sidan om de öfriga fartygen.' slagskeppet höll sig emellertid i närheten af bufvudstyrkan, först babord om eskadern
och, sedan det någon tid varit försvunnit, uppdök det, fortfarande svårt i brand, styrbord om densiumna, då denna beskrifvande en cirkel styrde syd och västvart häu. Just vid
detta tillfälle utsattes Knjas Suvorofi för ett angrepp af två
jagaretlottiljer, med det resultat att en torped träHade akter
ut om baborå oclJ slagsida uppstod. Någon tid di:lrerter sökte
det slmclade fartyget att sluta sig till kön af den ryska kolonnen, men förmådde det ej, utan sackade efter. Af de angripande japanska jagarna skadades Shiranuhi och Brasbis at de
öfriga ryska fartygens eld, dock ej vidare svårt. Suvoroff
hade vid torpedangreppen endast en 7,5 cm. kanon brukbar.
Som Knjas Suvoroffs undergång syntes gifven, tillkallades den
i närheten varande ' jagaren Bujni, hvilken hade 2ö0 från
Osljabja räddade ombord, och på denna embarkerade den ~tL
rade eskaderchefen med stab. Kl. 7 e. m . gjorde åter en japansk jagare ett anfall ocb bragte det fullkomligt försvarslösa
fartyget att sjunka.
Samtidigt med och i närheten af Knjas Suvoroff gick
Kamsbatka, hvilket redan kl. 4 e. m. erhållit svåra haverier
genom artillerield, till botten, sedan dess chef vägrat gifva sig.
Kryssarafdelningen, utom Sbemtjug och Isumrud, bvjlka
beordrats åtfölja hufvudstyrkan, fördes af amiral Enkvist å
Oleg. Till sin hufvuduppgift hade han fått försvaret af
transportfartygen . För deu skull beordrade han Dmitri Donskoj och Vladimir Monomak att jämte Svjetlana, Ural och
Almas hålla sig i närbeten af dessa, och bildade med Oleg
och Aurora en själfständig, snabbgående afdelning. Vid stridens början girade kryssarafdelningen jämte transportfartygen
styrbord hän. Sedermera höllo de syd om de båda stridande
h ufvudstyrkorna.
De japanska kryssarna tillhörande Urins och Devas elivisioner detascherades, såsom förut nämnts, kl. 2 e. m. från
hufvudstyrkan, passerade
långt håll med sydvästlig kurs väst
om ryska slaglinjen. Därefter girade de ostvart, styrde mo
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den ryska kryssar afr1eln ingeu och transpo rtfarty gen och, opereberande hvar divisio n för sig, börjad e de kL 2t. 45m. e. Dl.
afett
och
fart
hög
:skjutn ingen af ryssarn a. Japane rna höllo
sina
rera
:stånd af cirka 7 000 meter. En kvist sökte manöv
lkryssa re så, att han skulle kunna hålla sig mellan fienden och
af·sina transpo rtfarty g, men som japane ma operer ade på två
i
råkade
gen
rtfarty
transpo
delning ar kunde detta ej utföras ;
japaaf
förvirr ing och det ena efter det andra af dem sänktes
nernas kraftig a eld, som vid half 4-tiden ökades då pansar
kryssa rna tillfälli gt deltogo.
111
Ett af de ryska jagarn a kl. 3t. 40 • e. m. mot de japanKl. 4t. 20m. e. m.
kades.
ska kryssa rna företag et anfall misslyc
sjönk Rus och strax efteråt rönte Irtisk samma öde. N u hade
för
äfven konter amiral ~'ogos division anländ t och läget blef
111
emeles
nalkad
m.
e.
•
40
4t.
Kl.
adt.
-ryssarna än mer förtvifl
lerti_d den ryska slaglinjen de stridan de kryssa rgrupp erna, och
de Japans ka kryssa rna råkade på nära håll ut för denua linjes
eld med den påföljd att de ledo en del haverie r.
Kasagi , Devas flaggsk epp, erhöll en svår träff under vattill
tenlinj en, hvarfö r det, assiste radt af Ohitose, sökte sig in
farnda
sistnäm
det
till
Tsushi ma, där Deva flyttade sin flagg
tyget. Kasagi kvarble f för reparat ion. Äfven Naniva , Urius
m.
flaggskepp, erhöll en svår läcka, och drog sig kl. 5t. 10m. e.
ur striden .
De ryska fartyge n voro emelle rtid i fullstän dig upplös .
nmg, och då kl. 5t. 3Qm. e. m. de af 'l'ogo för andra gåno
gen ~ydvart detasch erade pansar kryssa rna sydifrå n angrep
a
Enkvu; ts kryssar e, flydde de senare i nordlig riktnin g, förföljd
af japane rna. Det var under detta förfölja nde som Knjas Suvoroff och Kamsh atka anträff ades och sänktes .
Då rrogo kl. half 8 e. m. lämnat den ryska hufvud styrkan, gaf han med gnistte legraf order till samtlig a större fartyg att följand e dag kl. 8 f. m. sam las syd om Matsus hima,
och härme d ändade s äfven kryssar striden .
Aurora hade en mindre del folk döda och sårade, Oleg
några rum vattenf yllda. Samtli ga kryssa rafdeln iugen tillhöra nde
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sig
fartyg voro emell ertid stridsfä rdiga. I stället för att sluta
jade
af
de
afslået1
till hufvnd styrkan och vara behjälp lig vid
Aurora
panska torped anfalle n styrde dock Enkvis t, med Oleg,
W.
och Shemtj ug, som lämnat hufvud styrkan , först kurs S.
tormma
undko
att
för
fart
hög
och därefte r sydlig kurs med
pedfartyge<L De öfriga kryssar na, hvilkas fart var jämför elsei
vis låg och som således ej förmåd de följa Enkvis t, sökte
då
mörkre t efter bufvud styrkau , men funno den ej och satte
kurs på Vladiv ostok. Enkvis t skall sederm era hafva satt nordlig
af
kurs för att taga sig fram till samma plats, meu bindra des
ka
japans
möta
att
upprep ade torped angrep p och fruktan för
kryssar e. Kl l f. m. den 26 maj satte han åter sydlig kurs
n
och afstod från att slå sig igenom . Han uppnåd de slutlige
rades.
Manilla , där fartyge n interne
De sex jagarn a Bodri, Blestja shi, Grosni , Bistri, Gronki
och Bnjni följde till en början Eokvis t. De fyra sistnäm nda
vände dock snart. Blestja shi och Bodri sackad e allt mer efter
kryssa rna, till följd af ett svårt haveri å den förra. Kl. 5 f. m.,
då kryssa rna voro ur sikte, sjönk Blestja sbi och dess besättning räddad es af Bodri. Denna gjorde snart slu t på sitt kolförg,
råd, utsatte s för en svår storm och dref i fem dagar omkrin
bogtills den slutlige n observ erades af en engelsk ångare , soru
serade jagaren till Shangh ai, där den interne rades.
De japans ka torped båtarn a och jagarn a hade till följd af
den höga sjön hela dagen legat i skydd under Öll rrsushi rna.
Men då det mörkn ade och sjön något lag t sig, voro de redo
en
att låta torpede n fullhor da hvad artiller iet begynn t, och i
fortfar ande ganska hög sjö utförde s en rad djärfva dels lyckac
de, dels misslyc kade anfall. Sti:!rsta delen af torped fartyge
ansina
riktade
öfriga
angrep den ryska hufvud styrkan och de
de
fall mot Enkvis ts kryssar e, af hvilka, såsom förut nämnts ,
mera snabbg ående snart af:lägsnade sig från stridsp latsen.
Japane rna afsköto sina torped er på 900-5 00 meters distans, men träffsä kerhete n minska des på grund af den höga
sjön, och ett relativ t till afskjut na torped er ringa antal sådana
träffad e.
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Kl. st. V:im. e. m. riktades mot hufvudstyrkan från alla
håll ett koncentriskt anfa ll. Med strålkastare och suabbeldskanoner lyckades emellertid ryssarna i tid a fsl å såväl detta som
alla följande anfall till kl. 11 e. m. De förligaste ryska fartygen, bvilka gingo utan lantärnor, observerades ej af japa·
uerna, under det att de andra, hvilka förde sådaiJa., blefvo så
mycket hårdare ansatta. I mörkret förlorade snart de olika
fartygen h varandra ur si kte och fullstäudig me Iee uppstod.
H Yart fartyg fick slutligen värja sig själ f eiJsam mot angnparna.
Admiral Nakimoff var det första fartyget, som träffades
af torped. Den tog i mörkret en japausk jagare för att vara
rysk och denna lyckades träffa kryssaren i bogen. Tack vare
en läcktätare höll si2; emellertid Aclmiral Nakimoff tills vidare
flytand e och lyckades afslå de följande angreppen. Den förmådde i dagiJingen taga sig fram till 'l'sushima, där den sjönk.
Besättningen räddades, dels i egna lJhtar, dels af en japansk
kryssare och några torped båtar.
Sissoj Veliki och NaYarin voro svårt läck efter dao·ens
strid ocb sackade snart efter <ie öfriga fartygen. Navarin ~.op
pade slutligen kl. ll e. m. för att anbriiJga läcktätare. Mot
det stillaliggande ryska slagskeppet riktades härunder af fyra
Japanska torped båtar ett anfall, som hade till resultat fyra
träffar, en om styrbord, två om babord och en akter ut. Kl.
l f. m . kantrade Navarin.
Sissoj Veliki, hvilken var skadad af artillerield i bogen
under vattenlinjen, trLtffades kl. 2 f. m. af en torped akter ut.
Den styrde i dagningen mot Tsnsbima, hvarest elen påträffade
kryssaren VIaelimir Monomak och jagaren Gronki. VIaelimir
Monomak had e redan vid 1 O-tiden på kvällen föregående dag
träffats af en torped och var i sjunkande tillstånd. Då fyra
japanska hjälpkryssare och ett par jagare närmade sig, öppnades bottenventilerna å de båda större fartygen, bvilka , snart
sjönko. Besättniugarna räddades af de japanska fartygen.
Gronki förföljdes af japanska jagare och torpedbåtar. Under
jagarens flykt uorclvart lyckades elen japanska jagaren Sbira-
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.'n uhi och torpedbåten n:r 63 med sitt artilleri bringa honom
ur stridbart skick. Japanerna sökte slutligen taga Gronki på
bogsering, men jagaren sjönk. Dess besättning räddades.
De japanska torpedfartygen led o natten den 27-28 maj
en del förluster. Torpedbåtarna n:ris 69, 34 och 35 sänktes
och jagarna Harusame, Akatsu ki, Ikasuki och Yugiri samt
torpedbåtarna n:ris 6~ och 33 skadades af oartilleriel_d eller
kollisioner. En del folk dödades och s:'tracles. A de tre SJUnkna
torpedbåtarna lyckades man emellertid rädda besättningarna.
I da,gningen elen 28 maj samlades elen japanska flottan
20' syd om ön Matsusbima. Den r;kulle enligt plan gå ut och
bilda söklinj e i riktning ost- - vest. Då rapporterades kl 5t. 20m.
att ftentliga fartyg voro i sikte, att fartygen voro fyra slag:skepp och två kryssare och att de höllo nordostlig kurs, h~ar·
för i stället för bilclaude af söklinj e företogs en koncentrenng
mot de fientliga fartygen, hvilka visade ~ig vara resten af den
Tyska flottan under Njebogatoffs befäl.
.
Samma dag på morgonen hade denne ryske armral lyckats samla i kolonn Imperator Nikolaj I (f-laggskepp), Orel,
'General-A.dmiral Apraxin, Admiral Senjavin och Isumrud. Då
japanska fartyg på morgonen den 28 maj siktades, gjordes
klart till strid. Den ryska styrkan var emellertid föga stndsvärdi g. Orel hade få pjäser brukbara och å de båda kustförsvarsfartygen voro de grofva kanonerna skadade. Akter
ifrån nalkades den japanska slagskepps- och pansarkryssardivisionen och för ut och på sidorna kom mo de japanska mindre
kryssarna. Kl. lOt. 10m. f. m. voro ryssarna fullständigt omringade och japanerna började afgifva eld.
Då Njebogatoff insåg det omöjliga att. med något. hopp
-om framgång kunna upptaga strid, omringad som han var af
·27 slagskepp och kryssare, och icke ansåg sig böra uppoffra
2000 man fullkomligt i oncdan, signalerade han att han ön·
skade gifva sig. Detta. exempel följeles af de öfriga fartyg~n
utom Isumrud , som satte bcgsta fart och flydde i nordvästlig
riktning förföljd af de japanska kryssarna Chitose, Kasagi och
Nitaka. Den japanska elden upphörde och japanerna togo de

-

-

168-

fyra kapitulerande fartygen i besittning. Isurnrud lyckades,
tack vare sin höga fart, undkomma sina förföljare och kl. 2'
e. m . voro dessa ur sikte. Den styrde mot Vladivostok, men
lyckades aldrig framkomma dit. Natten den 29-30 maJ· crick
"'
den med hög fart på grund i den bredvid Vladivostok ligganbesättning
egen
sin
af
sedan
sprängdes
de Vladirnirbugten och
för att icke falla i fiendens händer.
Kl. 3 e. m. siktade den japanska flottan, h vilken då fortfarande höll på med öfvertagandet af Njebogatoffs fartyg, en
rysk örlogsman söder ut. Pansarkryssarna lvate och Yakumo
utsändes mot densamma, som befanns Yara Admiral Usbakoff.
Det ryska kustförsvarspansarf artyget uppmanades gifva sig,
men svarade med att öpp na eld. Efter en timmes beskJutning hade de båda japanska pansarkryssarna kl. 6 e. m . sänkt
detsamma. 300 man af Admiral Ushakoffs besättning räddades af japanerna.
Hedan på morgonen den 28 maj bada Urins nordväst
styrande division siktat ett västlig kurs styrande fartyg , och
Nitalm och Otova detascherades att uppbringa detsamma. Det
visade sig vara Svjetlana. Den ryska kryssaren åtföljdes af
jagaren Bistri. Japanerna uppmanade med signal de båda
ryska fartygen att gifva sig, men dessa svarade ej utan styrde
med full fart mot koreanska kusten. Japanerna öppnade eld.
Svjetlana sköts i brand och efter en timmes beskjutning, sedan
bottenventilerna öppnats, gick kryssaren, i närheten af kusten,
kl. 11 f. m . till botten . Bistri, som förföljdes och besköts af
Nitaka och den nyss anländ a jagaren Muraknmo, lyckades
uppnå kusten, där den sattes på grund kl. llt·li)Om. f. m.
Besättningen räddade sig i land, hvarpå BiE"tri sprängdes af
ryssarna själfva.
Ombord på jagaren Bujni, å hvilken Hoshestvenski med
stab och en stor del folk räddats, sprang en ångpanna och
farten minskades. Då sedermera jagarna Bjedovi och Grosni
jämte kryssaren Dmitri Donskoj kommo i sikte från Bujni,
beslöts att, enär farten blifvit ytterligt liten, och fartyget ej kunde
uppnå Vladivostok, detskulle sänkas. Hoshestvemki med stal>

?
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0fverf:lyttades på Bjedovi, och räddade af Osljabjas och Knjas'
Snvoroffs besättningar gingo ombord på Dmitri Donskoj. Därefter öppnades bottenventilerna å Bujni och jagaren gick till
botten. Dmitri Donskoj skiljdes härpå från de båda jagarna.
Denna kryssare siktades kl. 5 e. m. 30' syd om ön Matsnshima af de båda direkt från Svjetlanas sänkande komrnande kryssarna Nitaka och Otova samt af divisionen Itsuknshima,
Matsnshima och Hasbidate, slagskeppet Chin-Yen och trenne
jagare. Dessa samtliga fartyg omringade Drnitri Donskoj , som
uppfordrades gifva sig. Den ryska kryssaren satte högsta fart
och sökte uppnå koreanska kusten. Japanerna öppnade emellertid eld, och kl. 6t. 30m. e. m. sköts Dmitri Donskoj i brand.
Fartyget bl e f svårt bck, och tillståndet om bord med de till
trängsel af Osljab.Jas och K n jas Sn voroffs räddade besättningar fyllda däcken var förfärligt. Det mörknade och flera torpedanfall företogos. SintJigen lämnade japanerna den i sjunkande tillstånd befintliga ryska kryssaren, hvilken styrde mot
land , landsatte sin besättning och kl. (j f. m . den 29 maj , sedan bottenventilerna öppnats, gick till botten.
Bjedovi och Grosni fortsatte i hvarandras sällskap mot
Vladivostok. De upptäcktes kl. 3t. 30m. e. m. 40' sydväst om
ön Matsushima af de båda jagarna Sazanarni och Kagero.
Då dessa nalkades, hissade Bj edovi parlamentärflagg och gaf
sig till Sazanami, som tog amiral Hoshestvenski ombord. Grosni
flydd e i nordvästlig riktning under häftig skottväxlin g med
Kagero och lJckades, sedan Kagero erhållit maskinhav eri , den
29 maj inträffa i Vladivostok.
Äfven kryssaren Almas och jagaren Bravi uppnådde denna
hamn, den förre den 29, den senare den 30 maj. Bravi , som
hade 175 räddade från Os!jabja om bord, erhöll under vägen
tvänne maskinhaverier. Det första af dem nedsatte farten till
11 knop. Med allt kol och allt trävirke nppeldadt tog den sig
fram till Vladivostok.
Besnpretshnis öde är ej full t säkert känd t. 'I ro l igen bl e f
den dock sänkt af Chitose den 28 maj på morgonen.
Förlusterna under slaget vid Tsnshima voro å rysk sida
oerhörda.

~
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Af slagskeppen voro sex sänkta (Knjas Suvoroff, Imperator Alexander III, Borodino, Osljabja, Sissoj Veleki och Navariu) och två tagna (Orel och Imperator Nikolaj I ).
Af nio kryssare hade fyra sän kts (Admiral Nakimoff,
Dmitri Donskoj, Vladimir Monomak och Svjetlana), tre hade
undkommit till Manilla (Aurora, Oleg och Sberntjug), en hade
lyckats taga sig in till 'llarlivostok och en hade sprängts af
ryssarna själfva.
Af tre kustföi'svars pansarfarty g var ett sänkt (Admiral
Ushakoff) oc!J två tagna (General- Admiral Apraxin och Admiral Sen ja vin).
Bland nio jagare hade fem sjuukit (Bujni, Bistri, Gromki,
Besupretshn i och Blestjashi), en tagits (Bjedovi) och två lyckats uppnå Vladivostok (Bravi och Gronki).
Hjälpkryssa ren Ural var sänkt, och två hospitalsfar tyg
tagna. Af trängfartyge n voro 3 ::;änkta och 3 internerade i
neutrala hamnar.
Af ryssarnas 38 fartyg voro således 2~ sänkta, 6 tagna,
6 internerade och 3 hade nått VIadivastok
Af 14000 man voro 5000 fallna eller hade drunknat;
6 000 v oro krigsfångar och 3 000 hade undkommit .
Japanerna hade förlorat 3 torpedbåtar och af 18000 man
voro 113 döda och 424 sårade.
Efter något mer än ett dygns strid var hela den ryska
tiottan så gorH som förintad, och japanerna had e vunnit ett
sjösla g, som väl mäter sig med engelsmänn ens seger vid Trafalgar såväl bvad beträffar tagna och sänkta fartyg som äfven
i vidtgående följder. Två månader efteråt slöts fred i Portsmouth i Amerika, och ryssarua utestängdes från Gula hafvet.
Japan blef i och med slaget vid Tsusbima en af världens starkaste stormakter.

.

Meddelanden från främmande marmer.
(Afslutac1t elen

12

/s HJ07.)

Norge.
Li'artyqsrnateYielen. Torpedbåte n Skarv (N:o 26~, under
bvo-o·nad vid Cnrl-Johans värns varf, sjösattes den 18 febru ari.
· "'"' - Såsom här förut blifvit omförmäldt , begäres i år af
stortinget bland annat anslag till påbörjande af en un~crvat
tensbåt. Särskildt med hänsyn till arbetsförhål landena v1d flottans varf ha.le afsikten varit att bygga båten därstädes. Nu
har det emellertid befunnits, att de från en tysk firma inköpta
ängsamlam a till de 6 nyaste torpedbåtar nas pannor äro odugliua och måste ersättas med nya; som detta arbete skall ske
å,.., flottans varf, har detta fått tillräcklig sysselsättnin g. 'Till
stor del af denna anledniug lär man därför numera ämna
bygga undervatten sbåten i utlandet, sannolikt på. Germa~i a
varfvet i Kiel eller lws en ilaliensk firma 1 Spezzw. I bada
fallen är båtens deplacemen t i undervatten släge omkrin g 300
tons; priset för den tyska båten är 900 000 kronor, för den
italienska något högre.
.
_ Spörsmålet om anskaffande af ett lämphgt kaelettfart yg i stä llet för den gamla kanonbåten Sle1pner har nu
avancerat därhän, att försvarsdep artementet föranstaltat om utreclnitw
,.., rörande kostnaderna för förändring till kadettfartyg
af den nyaste kanon båten, Frithjof. .
.
..
Gränsfästni ngarnas kanoner. Det uppglfv~s,, <:1tt en ~torre
del af dessa kanoner kommer att uppställas 1 frondh]ems trakteu .

SLUT.
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Projekt till sjöförsvarets utveckling. Under sista tiden har
i pressen förekommit flera artiklar om sjöförsvaret, i hvilka
påvisats, att de under de senare åren beviljade anslagen till
flottans nybyggnad varit alldeles för knappt tilltagna för att
ens kunna bibehålla flottans materiel vid uppnådd styrka.
Härtill fordras ett nybyggnadsanslag af 2 a 2 1/ 2 mill. kroner.
Så föreslås i en af en norsk sjöofficer skrifven artikel i Morgenbladet en flottstyrka om:
6 pansarbåtar om 3 000-4000 tons;
6 torpedkryssare om l 000-1500 tons;
6 undervattensbåtar, och
48 torped båtar.
Härför skulle erfordras en marin budget om 6 1/ 2 mil! .
kronor, h vara f nybyggnadsanslaget skulle utgöra 2 1/ 2 milljon .
M.otsvarande siffror äro för närvarande resp. 5 milljoner och
l milljon.
Öfn·ingar. Pansarbåten Harald Haarfagre företager under
mars och april en kryssning af 6 veckors varaktigbet längs
kusten till Bergen .
~ Det förmäles,
att kommenderande amiralen nu i
annan form upptagit sitt förut af försvarsdepartementet af ekonomiska skäl förkastade förslag att låta en af pansarbåtarna
representera N or ge vid J amestown-utställningen. Meningen
skulle nu vara att lfLta kadetternas öfningar instundande sommar äga rum å en af pansarbåtarna i stället för å kanonbåten
Sleipner samt så låta denna pansarbåt utsträcka sin expedition
till Amerika.

Danmark.

Fartygsmaterielen. Den under byggnad varanile torpedbåten af Normand-typ har erhållit namnet Ormen.
- I sammanhang med framläggande af förslag till en
ny kasern byggnad för marinen och för att erhålla de härför
erforderliga medlen, föreslår marinministern, efter att hafva in-
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hämtat den nu arbetande försvarskommissionens samtycke, att
en del äldre örlogsfartyg skola försäljas. Förutom en del kasernfartyg ingå häribland äfven pansarfartygen Tordenskjold
och Helgoland samt pansarbatteriet Lindormen. Därjämte föreslås, att kryssarfregatten Fyen förändras till reservkasernfartyg.

Öfningar . Kryssaren Hejmdal har i slutet af februari
hemkommit från sin långresa till Medelhafvet.
Fiskeriinspektionsfartyget Islands Falk har på nyåret afgått till Island för fiskets öfvervakande.
. ..
Sjömätningsrartyget Krieger har i slutet af februan ofvertagit fiskerinspektionen i Kattegatt.

Ryssland.

.l

..
\

Marinpotitik. Den ryska fackpressen har under senare
tider varit rik på förslag till flottans pånyttfödelse. I hvad
mån de i artiklarna framlagda åsikterna endast äro författarnas egna eller representera någon mera utbredd mening, är ju
i regeln svårt att afgöra . Emellertid är det påfallande, huru
ofta det framhålles, att åtminstone för närvarande Ryssland
bör inskränka sig till hållandet af eu »oboronitelni flot» (försvarsftotta), bestående af kustförsvarsfartyg och torpedfartyg.
En sådan åsikt framställes bland annat i en i Morskoj Sbornik för någon tid sedan införd artikel, författad af en äldre sjöofficer med biträde af flera andra officerare. Som flera af dessa
officerare innehafva ansvarsfulla ställningar, torde måhända ett
visst afseende böra fästas vid i artikeln förekommande uttalandena .
Där framhålles bland annat med skärpa beträffande ut·
bildningen, att personalen måste uppfostras ombord. och ej i
land. De många i land befintliga skolorna böra försvmna eller
åtminstone inskränkas till ett minimum.
Med afseende på behofvet af operationsbaser säges, att en
del af de gamla örlogshamnarna förlorat sin strategiska bety-
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delse,. hvarför de blott böra användas som l>yggnads- och reparatwnsorter. Såsom lämpliga operationsbaser föreslås i stället
Moonsund (farvattnet mellan Dagö, Ösel och fastlandet), Libau
och Haugö (eller någon punkt i A ba-skärgården).
Far·tygsmaterielen . Den kommittc\ , som förvaltat de under krigets lopp till flottans förstärkande skänkta nwdlen, har
nyligen lämnat en redogörelse lör sin hittillsvarande verksamhet.
Däraf framgår att för ändamålet intiutit en summa af ej mindre än
1
32 / 2 mill. kr., hvaraf hittills användts 28 1/ 2 mil l. för byggande af
18 torpedkryssare om 500---625 tons samt 4 undervattensbåtar ·
af dessa är det endast två torpedkryssare (Ussuriets och Amur~
jets) samt en undervattensbåt, som ännu ej öfverlämnats till
kronan. De 4 mil!. kr., som återstå, ärrmar man använda till
byggande af verkstads- och förrådsfartyg m . m. för nämnda
torped kryssare.
Personalen. För afgifvande af förslag till bestämmelser
rörande officerskårens organisation och nfficerarnes befordran
har en kommission varit tillsatt, hvars betänkande nu skall
granskas af a mirali tetsrådet.
. Enligt förs laget tillkommer en ny grad, lcaptenlö_jtnant,
hvarJ~mte. löjtnanter, som i graden innehafva viss tjänstetid
och VIss SJötld benämnes äldre löjtnanter. För öfrigt bibehål'
las de gam la graderna.
För befor·dran till löjtnant fordras aflagd praktisk examen,
viss tjänstetid ocb viss sjötid; för befordran till högre grader
äro rätt säregna bestämmelser föreslagna. För att kunna
komma ifråga till befordran fordras nämligen att först hafva
blifvit uttagen till viss, gr aden motsvarande,befattniug ombord.
~.ör at~ åter kunna ~lifva uttagen härtill fordras att vara uppford. pa en .~and1datl!sta, som årligen uppgöres; förslag till uttagmng afg1fves af närmast högre befälhafvare, så t. ex. hvad
beträffar sekond, af vederbörmYde fartygschef.
Vid all befordran gäller, att den sker hvar fjärde gång
efter val, öfriga gånger efter anciennitet.
Afsked skulle meddelas officerare, som i 5 år varit kom-
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petenta för uppförande på kandidatlistan, men dock ej blifvit
uppförda samt åt underlöjtnanter (mitchman) efter 10 års tjänst
i graden. Därjämte meddelas afsked vid en uppnådd ålder af:
löjtnant ... .. .. ... .. .... ........ ............. .... ....47 år,
kaptenlöjtnant .... ... .. .. .......... .... ...... ..4 7 »
kapten 2 r. .... . .... ..... ......... ............ 51 »
kapten l r. ......... ......... .. ...... .. ... ..... 55 »
konteramiral .... ...... .. ...... ... .... ... ... ..... 60 »
viceamiral ....... ... .. ... ......... .. ............. ö6 >>
- I Kronstadt bar det nybildad e sjöofiicerssällsbpet haft
konstituerande sammanträde, llVarvid till sällskapets ordförande utsågs konteramiral Viren. Sällskapets uppg ift är att höja
den fackvetenskapliga bildningen i u om vapnet.
- Den i förra årgångens ö:te häfte såsom sannolik omtalade utvidgningen af sjökadettkårens rekrytering till bredare
samhällslager, har nu blifvit verklighet. Äfven genom denna
reform blir ju emellertid ej kon kurrensen fullt fri.
I en artikel i Morskoj Sbornik rörande kårens organisation förmäles, att hittillsvarande erfarenhet gifver vid handen,
att de ynglingar, som endast genomgått kårens tre högre klasser , i regeln vinna försteget framför dem, som genomgått kårens samtliga sex klasser. Författaren anser det på grund
häraf vara mest logiskt att basera organisationen uteslutande
på kortare utbildning. Han framhåller i sammanhang härmed,
att en 17-19 års yngling tar sakerna bra mycket mer på allvar än en 13 års pojke; den förre , som bar afslutat sin allmänbildning, måste ju vid denna tid välja sin lefnadsbana,
hvadan antalet till kåren inträdessökande då bör hlifva större.
- Förutom de i förra årgångens 6:e häfte omnämnda 9
ekipagen har nu bildats ett tillfälligt lO:e ekipage, uteslutande
bestående af maskinpersonaL
Arniral Njebogatoffs kapitulation. Kejsaren har nu fastställdt den öfver amiral Njebogatoff och vissa af hans officerare fällda domen.
Mot de af domstolen frikända officerame hade emellertid
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.en agitation igångsatts, som resulterade däri, att vid ett sammanträde i sjöministeriet af ombud för officerare i S:t Petersburg, Kronstadt och Libau, gjordes det uttalandet, att de frikända officerarne ej borde vidare användas för tjänstgöring
-ombord eller i land i trupptjänst; de skulle ej kunna äga till.räcklig auktoritet gentemot manskapet. På grund häraf ingick sjöministern till kejsaren med en framställning i ofvannämnda riktning, men blef denna framställning af kejsaren
afslageu.

anledning härtill anföres, att det ur taktisk synpunkt måste
absolut förkastas att införa turbinmaskineri på slagskeppen,
förrän det samtidigt kan ske på en hel division; och till ett
sådant steg anses erfaren heten med dessa maskiner ännu ej
tillräcklig .
- Det uppgifves, att en af de forna pansarkryssarna
Kaiser eller Deutschland kommer att anordnas för användande vid försök till utrönande af torpeders och minors spräng-

Öfningar. Sjökadettafdelninge n har i midten af februari
.lämnat Bizerta efter 11/ 2 månads uppehåll och sedan besökt
Toulon, h varefter kosan ställts hemåt. Befälet öfver afdelningen har nu tagits af fartygschefen på Slava, sedan förre afdelningschefen, konteramiral Boström, från Bizerta hemrest till
Ryssland för att öfvertaga posten som marinministeradjoi nt
,(se föregående häfte).

-- Den andra tyska turbinkryssaren, Ersatz vVacbt, har
den 7 mars sjösatts vid Vulcans vart i Stettin och erhöll därvid namnet Stettin.
- Som bekant äro alla på senare tid er byggda tyska
jagare s. k. S-båtar eller G-båtar, d. v. s. byggda på respektive Schickaus varf eller Germaniavarfvet. Nu ämnar man
-emellertid låta äfven -ett tredje varf deltaga i byggandet af sådana fartyg, nämligen Vulkan-varfvet, som nu erhållit en beställning därå.

Tyskland.
Fartygsrnaterielen. På grund af det senaste krigets erfarenheter har man i Tyskland bland annat gått i författning
om byggande af två minutläggningsfart yg, hvaraf det ena,
N autilus, sjösattes förra hösten. Rörande dessa fartyg har
.hitintills endast varit känd t, att storleken är 2 000 tons och
farten 20 knop. N u meddelas dessutom, att bestyckningen
.blifver åtta 88 mm. k. För att fartygens användbarhet vintertid skall vara betryggad, förses de med isbrytarstäf. Kostnaden per fartyg beräknas i allt komma att uppgå till omkring 3 mill. kr., hvaraf omkring 600000 falla på minutrust.ningen, Besättningsstyrkan uppgår till 201 man.
- Som i föregående häfte omnämndes, skall pausarkrys-saren F. erhålla turbinmaskineri. Däremot ämnar man tills
widare ej införa detta slags maskineri på slagskeppen. Som

~erkan.

Personalen. I år skola antagas 190 sjökadetter, det största antal, som hittills förekommit, samt 760 skeppsgossar.
-- Af en till kejsarparets silfverbröllop af lärjungarna
vid högre skolor insamlad, till marinens fromma afseeld penninggåfva bar kejsaren afsatt 100000 kr. till en fond, hvars
:räntor skola användas till skeppsgossarnas bästa, bl. a. till
uppmuntrande af sport .
Öfningar. De hittills gällande benämningarna aktiva slagflottan och reservslagflottan hafva nu ändrats till sjögående
flottan (Hochseeflotte) och reservflottan.
- Den nya pansardäckskryssar en Danzig skall i stället
för Areona ingå bland sjögående flottans spaningsfartyg. Arcona skall i stället i höst utgå till Ost-Asien för att förstärka
därvarande .eskader.
- Tysklands representanter vid Jamestownutställni ngen
blifva pansarkryssaren Roon och pansardäckskryssar en Bremen.
Tidsk1·i{t i Sjöväsendet.
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skall göra 36 kn0ps fart och blifva 124 meter lå ng. Till jämförelse härmed må erinras om, att de nu nuvarande scouts
om 2800 tons blott äro · 110- 114 meter långa oeh göra 26
knop samt <~it försöksjagaren Swift om 1800 tons blir 1Of> m.
lång och är afseeld Dtt göra 36 knop.

Kolningsresultat. Slagskeppet E lsass har vid en i januar~
företagen kolning återtagit första platsen i detta afseende bland
världens örlogsfartyg, hvilken plats den nyligen måste afstå
till engelska sla gskeppet K ing Edvard VII. Nu ombordtogs
nämligen ej mindre än 380 tons per timme mot 363 tons å
nämnda engelska slagskepp.

- Af de nu und er byggnad varande slagskeppen uppgifves '1\\meraire sko la s]ösättas redau i august i, hvilket är
blott 7 nJ ånader efter köl ens sträckande.
- Beslu t har fattats om att ej vidare uppställ a strålkastare i rnärsar samt att flytta dem å de fartyg, där de redan erhållit de nna uppställning. Såsom an ledning bärtillu ppgifves bland annat, att strålkastarna skulle störa afstån dsmätniug och eldledning.

England.
Budgetförslaget för 1907--1908 har i början af mars
framlagts för parlamentet. Budgetens slutsum ma uppgår till.
omkring 566 mil!. kr., utvisande i Jämförelse med föregående
budget en minskning af 8 mil!. Den verkliga minskningen
är eme1lertid större; den uppgår ända till omkring 26 mil!.
kr. Orsaken härtill är, att vissa poster, som nu upptagas på
marinbudgeten, förut redovisats på annat håll. Särskildt är
nybyggnadsanslaget afsevärdt minskadt.
Fartygsrnaterielen. Följande nya fartyg föreslås skola
byggas:
2 slagskepp,
l opansrad kryssare,
5 oceanjagare,
12 torpedbåtar och
12 undervattensbåtar.
För den bänd~~ att lliagkonferensen ej skulle kunna enas
om någon inskränkning i rustningarna, skall antalet nya slagskepp ökas till 3.
Beträffande,1de föreslagna fartygen s beskaffenhet meddelas,
att slagskeppen skola blifva af något större deplacement än
Dreadnought (hvilket redan är~fallet med de nu under byggnad varande slagskeppen).
Angående den opansrade kryssaren uppgifves det, att den

179-

- Den första a f de under byggnad varande oceanjagama,
Cossack, har i februari blifvit sjösatt hos La ird i Birkenhead .
De bägge a f förra parlamentet bevi ljade ocea njagarna bafva
erhållit namnen Amazon och Soraceu.
- I Times bar nyligen stått att läsa en serie artiklar
om engelsk fartygsbyggnad, hvari bland annat lälllnas en ej
ointressant redogörelse för de principer, som varit gällande
vid Dreadnought-typens fastställande.

"/
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Det har mot Dreadnought bland annat anförts, att dess
fart vore onödigt hög, och att den vikt, som offrats härför,
med större fördel kunde hafva lagts å art ill eri och pansar.
Detta påstående söker nu författaren i Times att bemöta. Han
framh åller till den ändan, att man ingalunda från början utgått från någon viss hög fart, utan från en bestyckning om
tio 30 cm. kanoner samt en önskan att bereda dessa kanoner
största möjliga bestrykningsvinldar, utan att kanonerna ömsesidigt störa hvarandras eldgifuing. Af denna anledning ko m
man n ödvänd igtvis till ett fartyg af mycket stora dimensioner.
H ärigenom fick man en del vikt och utrym me att förfoga öfver,
hvarmed man då kunde tillgodose antingen pansar, fart eller
aktionsradier. Valet föll på farten.
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P ersonalen. Personalstyrkan föreslås skola nedsättas från
129000 till 128000 man .
- Ett rykte förm äler, att »The first sea lord », amiralen
sir John Fisher, själen i de senare årens kraftiga reformarbete
.inom engelska marinen, skulle för sina förtjänster tilldelas
:pärsvärdigheten .
-- KanalHottan s afgåencle befälhafvare, amiral Wilson,
som nu skulle lämnat tjänsten, har · i stället plifvit hedrad med
utnämning till »admi ral of the fleet», oaktadt någon vakant
:sadan plats ej förefanns .

l
-,
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rin gsöfn in gar i sto r skala, dels takti ska öfningar, därunder bland
annat tillfälle var afse d t att g i [vas de äldre fartygschef.erna att
föra division. Som öfningarua bö ll os hemliga och inga kor-'
respondenter tillätos med följa ombord, är knappa st något kändt
om deras förlopp. En svårare olyckshändelse inträffade emel"
lertid i det slagskeppen Albemarle och Commanwealth nattetid
sammanstötte med hvarandra, hvarvid Commanwealth ·så illa
skadades, att dess reparation kommer att taga flera må-nader
anspråk.

Jamestown-utställningen. England kommer att här representeras af 1:a kryssa r eskadern und er konteramiral Neville .

1906 års manövrar. En officiell redogörelse för den afCielning af dessa manövrar, som rörde sig om hand elskriget,
har nu utkommit. Det frambåll es, att manövern förlorade
mycket af sitt värd e därigenom , att så fä handelsfartyg deltogo i densamma. Under den tid öfni ngen pagick passerade
omkring 400 fartyg operationsområdet, men hade man endast
lyckats få 60 af dem att deltaga i öfningen; härtill kommo 34
torpedkryssare och jagare, som fingo föreställa hande lsfartyg.
Af dessa 94 handelsfartyg blefvo ej mindre än 54 eller mer
än hälften uppbringade, hvilket. ju är ett synnerli gen högt tal,
»men », säger amiralitetet, »detta fick fienden köpa för pri>Jet
af sina strid skrafters desorganisation». Då man hade komm it
till tredje veckan af kriget sk ulle förv isso alla fientliga handelsförstörare bafva varit förstörda eller innestängda. En tillfällig handelskris skulle måhända uppstått, men snart skulle
lugnet varit återställdt.
Rätta sättet för handelns skyddande ansåg öfverstridsdomaren vara anfall på handelsförstörarna och ej Llott ett negativt skyddande af handeln , hvarfö r han ej häller ansåg det
under manövern försökta konvojsystemet lämpligt.
Kostnaderna för l 906 års manövrar uppgi ck ti ll i det
närmaste 3 milJ. kr.
Lagas-manövrerna. Dessa i förra häftet omnämnda manövrer äro nu afslutade. De hafva dels omfattat gnistsignale-
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1906 års skjutresultat. Af den föreliggand e »blå boken»
rörande 1906 års strid ssk jutningar framgår, att - i än h ögre
grad än förbållandet var med kanonko mm endörernas tätliugsskjutningar (se föregående häfte) - framstegen gent emot 1905
äro my cket stora, oaktadt afståndet för skjutningen afsevärdt
ökats. Några uppgifter om träffproce nten lämnas ej , hvadan
några absoluta tal ej kunna an föms. Men de relativa talen,
uttry ckta i pun kter, säga oss, att medelantalet punkter inom
hela marinen stigit från 98 år 1906 till 182 år 1906, · således
nära fördubb lats. Variationerna äro emellertid ganska stora;
siffrorna växla mellan 265 för 2:a kryssareskadem och 79 för
au strali ska eskadern samt mellan 4 78 för pansarkryssaren Drake
och O fö r pansarkryssaren Lancaster. Man ser häraf, hvi lka
resultat, som kunna erhållas af en intensivt bedritven skjututbildni ng.
Torpedskjutningar. Enligt nyligen utfärdade bestämmelser för torpedbåtarnas torpedskjutning få torp~d ern a icke afskjutas på närmare afstånd till målet än 800 m ., ' medan afstånd et å andra: sidan ej bör vara större, än att torpederna
behöfva gå högl3t 1000 m., innan målet nås.

!

Flottornas reorganisation. DAn med afseende på sitt värde
mycket omstridda · ändringen i eskadrarnas sammansättning

-

-
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skall nu efter manövrarnas slut företagas. Här har förut blifvit meddelad den nya sammansättningen af kanal-, atlantiskaoch medelbafsftottorna samt 1., 2. och 3. kryssareskadrarna.
I budgetsförslaget meddelas nu »hemfiottaus>> blifvande sammansättning. Till denna Hotta komma att höra följande fartyg:
13 slagskepp, nämligen:
Nore (C hatham -Sheerness) -eskadern om 6 slagskepp
(Dreadnought, 2 J1"'ormidable-klass och 3 Majestic-klass);
Portsmouth-division en om 4 slagskepp (3 Canopus-klass
och l Majestic-klass), och
Devonport-divisione n om 3 slagskepp (Majestic-klass);
13 pan sarkryssare, hvaraf 6 bilda 5. kryssareskadern, förlagd till Nore, samt
lö pansardäckskryssare.
Af dessa fartyg erhålla de till Nore förlagda slagskeppsoch kryssareskadrama, sammanlagdt 6. slagskepp och 6 pansarkryssare, full bemanning, medan öl'rig<l hemflottan tillhörande större fartyg erhålla »nucleus crews>>, hvilkas storlek i
regeln ej kommer att understiga 3/ 5 af besättningsstyrkarL
Det har förut här blifvit påpekadt, att värdet af den nya organisationen till stor del komm e att bero på, huru pass effektiv hemt-lottan skulle blifva, och särski ldt på styrkan af >>the
nucleus crews>>. Det torde ej kunna förnekas, att genom hvad
nu blrfvit rneddeladt organisationen ställes i en mera gynnsam
dager,. äp man förut trott; i synnerhet hade man inge1~ anledning att förmoda, att några af de större fartygen skull e erhålla fulla besättningar. Det förefaller emellertid ej otroligt,
att amiralitetet i n ågo n mån modifierat sina första planer,
framför allt på grunr! däraf att amiral Beresford, som nu skall
öfvertaga befälet öfv.er kanalf:lotta.p, och. som i krigstid är afsedd att utö f va bögs. ta befälet öfver . sam t liga i hemlands farvatten varande sjöstyrko1:, skulle hafva hemställt om vissa
ändringar i planema, eller rent af., som af somliga påstås, uppställt vissa villkor för sitt öfvertagande af nämnda befäl.
Emellertid är det att märka, att äfveu de ofvannämnda
båda fullb ema unade, till hemfiottau hörande eskadrarna ej
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k un na till fullo jämföras med sjögående sjöstyrkor, i det att
de blott periodvis skola utgå på öfningar. Dessa öfningar
skola för öfrigt bedrifvas i Nordsjön. Under hemtl.ottans högste befälhafvare ställes äfven den amiral, som har befälet öfver
samtliga i hemlands farvatten befintliga helt eller delvis rustade torped fartyg. Af dessa skola hållas fullt rustade: 48 jagare,
:indelade i 4 flottiljer, förlagda till resp. Nore, Dover, Portsmonib o el t Devonport; dessa fyra flottiljer ställas under en
kommendör som afdelningschef med en scout till chefsfartyg.
13 slagskepp erhålla »reduced llncleus crews>>; styrkan
af en sådan är för närvarande omkring 75 man, men skall
måhända ökas.
De 13 äro: Royal-Sovereign-kla ssens 8 fartyg, Renown,
Barfteur, Centurion, Nile och Trafalgar, medan däremot Admi;rals-klassen synes skola utrangeras.
Med afseende på värdet af » nucleus crews» (stam besättdlin gar) har i >>Standard» förekommit ett synnerligen intressant uttalande, som kan förtjena att i sin helhet återgifvas:
Författaren i »Standard » skrifver:
»Det har af amiralitet försäkrats,
att fartyg bemannade med stambesättningar alltid äro beTedda att upptaga strid inom några få timmar;
att det förhållandet, att en del af besättningen är van vid
fartyget möjliggör för de öfriga att hastigare finna sig till
a·ätta; samt
att de periodiskt återkommande kryssningarna gifva hela
besättningen ti llräcklig öEning.
Är nu detta med verkliga förhållandet öfverensstämmande?
För det första bliEva stambesättningarna aldrig vana vid
fartyget, enär de ständigt flyttas från det ena fartyget till det
andra; resultatet blir, att manskapet icke blött ej blir vant vid
sitt fartyg, utan att det därtill, helt naturligt för öfrigt, förlorar det intresse för fartyget som är nödvändigt för att göra
€tt fartyg krigsdugligt. Manskapet är kan ske ombord i en
€ller två månader, men fiyttar sedan · öfver på ett annat fartyg .
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En annan mycket viktig sida af saken är den, att manskapsstyrkan icke är tillräcklig för att medgifva . såväl öfningarnas som den inre. tjänstens nöjaktiga bedrifvande. Om
.manskapets öfningar behörigen tillgodoses, måste den inre
tjänsten försummas. Om åter denna skötet;, som den skall
skötas, då måste öfningarna blifva lidande därpå. Icke häller
finnes det tillräckligt med officerare för att båda sidorna af
tjänsten skola kunna behörigen uppehållas. Det hela är ingenting annat än ett fal skt sken. Officerarna göra sitt bästa , men
omständighete rna omöjliggöra ett godt resultat. Ett fartyg,
tillhörande »the fleet in commission in reserve», som det förut
hette, eller »the Home Fleet», som det numera kallas, kunna
nog gå till sjöss inom några timmar, men i hvilket skick?'
Den enkla och oomtvistliga sanningen är, att fartyget, långt
ifrån att vara stridsberedt, i stället blott är ett kaos af skiljaktiga element, midt ibland hvilka officerarna arbeta dag och
natt för att fål reda af oredan. Hur lång tid kan det då taga,
innan fartyget är i stridsdugligt skick, manskapet känner sina
skyldigheter och eldledning och eldgifning äro behörigen öfvade?'
Officerare, som hafva försökt sig på saken, bedöma nämnda tid så olika som från en till tolf månader. Eh månad representerar emellertid ett minimum, som absolut ej kan underskridas, och som förutsätter de mest gynnsamma förhållanden.
Påståendet att fartyg , bemannade med stambesättning ar,
äro ögonblickligen klara till strid, är fullkomligt osannt. S:ällan har man på ett så farligt sätt sökt slå blå dunster i ögonen på allmänheten. Ett slagskepps stridsvärde beror på en
harmonisk samverkan, som ej får klicka, mellan mer än 700
människor, hvilka måste genom långvarig och oafbruten öfning
vara så vana vid sina åligganden, vid hvarandra och vid sina
officerare, att det hela blifver som en enda vilja.
Men hur i all rimlighets namn skall det vara möjligt att
uppnå ett sådant resultat, under de gifna förutsättningar na'?
Det är helt enkelt omöjligt. H varje sjöofficer vet, att det ät~
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omöjligt. Amiralitetet vet, att det är omöjligt. Och det är
på tiden, att allmänheten ock får veta det».
Som Standard länge har fört en kraftig opposition mot
amiralitetets reorganisåtion splaner, torde det nog ej få anse&
uteslu tet, att ofvan anförda uttalande är beh äftadt med vissa
öfverdrifter. Men sakens kärn,a torde dock besitta en viss grad
af sanning. Och denna sanning är, att fartyg med stambesätt·
ningar aldrig kunna jämföras med fullt rustade fart yg.
Gifvetvis är det ju förmånligare , om ett fartyg har stambesättning, än om det ligger obemannadt. Men det torde väL
vara tvifvel underkastadt, om det är en god politik att bemanna fartyg med stam besättningar, om det skall ske på bekostnad af antalet fullt rustade fartyg. 'l'y endast sådana fartyg är det, som äro beredda för kriget.

Hamnförsvaret . Genom hemHottans skapande och förläggandet till Nore af tväune af dess eskadrar, har denna stations
betydelse i hög grad ökats. Man har därför nu anskaffat nya
och kraftiga bomstängsel till hamnens skydd, hvilka stängsel i
februari afprofvats.

Frankrike.
l.{arinpolitik. Marinminister n bar nyligen i parlamentet
tillkännagifvit, att han har för afsikt att snarast möjligt framkomma med ett förslag till flottlag.
Fartygsmaterielen: De nya slagskeppen af Danton-klassen
komm a enligt fattadt beslut att ej erhålla ramm, liksc,m äfven
förhållandet är med Dreadnought.
Haverier. Franska flottan har på senaste tiden varit utsatt för flera beklagliga olyckshändelse r. I första rummet tor-
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de da böra omnämnas tvänne å torpedbåtar in träffade olyckor,
den ena å Kabyle, den andra å n:r 339. Den senare var den
svåraste, i det att ej mindre än 9 människor därvid omkommo.
Som olyckan tyckes hafva varit af nästan iden tiskt samma slag
som den olyckshändelse, som sommaren 1906 ' ägde rum å
Plejad, torde den förtjäna ett härmare omnämnande.
Torpedbåten n:r 339, som är af precis samma typ som
Plejad och liksom denna försedd med två Normand-pannor,
var, då olyckan inträffade, just sysselsatt med sina proftu rer.
Till följd af denna omständir:het var personalen i maskin- och
eldrum större än vanligt, hvarför ock olyckan fick en så stor
.o mfattning. Olyckan tillgick så, att 6 tuber sprungo läck vid
fogen mellan tuberna oeh ångsamlaren; ångan rusade så ut i
.eldstaden och, enär eldstadslucknn stod öppen, vidare ut genom denna förande med sig flammorna fråu elden. Af de i
Bldrummet befintliga personerna lyckades blott en rädda sig
genom att taga sin tillflykt ti ll en kolbox. Genom att stoppa
mössan i munnen lyckades han undgå inre skador.
Som flera liknande olyckor, ehuru af mindre omfattning,
på senare tider inträffat, hafva nu stränga bestämmelser om
tubernas fastgöring utfärdats. Hvad som emellertid framför
.allt synes böra undvikas, är att hålla eldstadsluckan öppen,
.och i synnerhet att under inga förhållanden försäkra den i
·Öppet läge. Detta har här möjligen varit fallet, hindrande
luckans ögon blickliga stängande.
En materiell förlust har tillskyndats franska flottan genom pansardäckskryssaren Jean Barts strandning på kusten af
Sahara. Kryssaren bar nyligen · genomgått en genomgripande
;reparation, efter b vars afslntande den af gick från Bres t med
Västiudien som mål. Redan i Biskaya-bukteo inträffade det
missödet, att maskinerna strejkade, hvilket hade till följd, att
kryssaren fick ligga ett dygn och drifva i sjön, innan den
kunde fortsätta sin färd. Den hade nu order om att ingå till
.en mindre hamn på Sahara-kusten för utförande af ett särskildt uppdrag. Strandningen uppgifves hafva ägt rum under
tjocka. Hela besättningen har lyckligtvis räddats och fick där-
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.efter till en början kampera i det fria på kusten; fartyget uppgifves däremot ej kunna bärgas. Flera franska örlogsfartyg
med dykar- och bärgningsattiralj afsändes emellertid genast till
·olycksplatsen.
Öfninyar. Det förljudes, att årets manövrar skola äga
rum i Kanalen och Atlanten.
- Med afseende på eskadramas bemanning ämnar man
nu vidtaga den välbetänkta ändringen att låta alla eskadrar,
som tillhöra 1. liujen, året om behålla sina besättningar fulltaliga, h vilket förut endast del vis varit fallet. En författare i
Le Yacht framhåller med rätta, huru som det för en högste
befälhafvare är en fullkomlig omöjligbet att på andra villkor
håll a siu eskader krigsberedd . Just då eskadern, efter 6 månaders öfning, var något så när utbildad, då bröts sammanhållningen genom besättningarnas kraftiga decimerande, bvilkeo om öj liggjord e öfningar i eskaderför band.

Förenta staterna .
Fartygsmaterielen. Om den i förra häftet omnämnda nya
slagskeppstypen, af bvilken två fartyg nu äro föreslagna till
byggande, meddelas nu ytterligare följande. Deplacementet
blifver med fulla förråd ombord ej mindre än 22 400 tons.
De fem i fartygets medellinje befintliga kanontornen för svåra
kanoner uppställas sålunda, att det näst främsta tornet kan
skjuta öfver det främsta och det mellersta tornet öfver de
bägge aktersta, bvilka senare sins emellan stå på samma höjd.
Reorganisation af sjöofficerskåren. Länge hafva starka
klagomål försports öfver den synnerligen höga åldern inom
Förenta staternas sjöofficerskår, hvilken bland annat förorsakat,
8tt amiralerna ofta nog fått kvarstå i denna grad blott l a 2
.år. Medelåldern uppgick den 1 / 7 1906 till ej mindre än:
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för konteramiraler ... ..... ....... .. ... .. 60 år 8 månader,
>>
» kommendörer . ....................... 67 >> 9
>>
» kommendö1'lmptener af l gr. 51 >> 4
hvilket ju är ovanligt höga siffror, i synnerhet då man betänker, att konteramiralerna skola afgå vid 62 år. På dessa missförhållanden skall nu ett för· kongressen framlagd t reorganisationsförslag råda bot. Man söker här nppnå målet därigenom,
att en »reserve lisb införes, dit man öfverför, dels de officerare, som ej vidare kunna användas till sjötjänst, dels andra
officerare i den mån det behöfves för att hålla avancementsförhållandena uppe. I det senare hänseendet lämnas detaljerade föreskrifter; som ett exempel på dessa må till sakens belysning anföras, att om den 301 6 medelåldern för de 10 äldste
komm endörkaptenerna af l. gr. öfverstiger 48 år, så skola 60
proc. af kommendörerna föreslås till öfverförande till reservstaten.
I samband med förslaget föreslås en välbehöf:lig ökning
af sjöofficerskåren till 1 624 officerare.
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Diskussion.
Med anledning af föred1·agandens i bestyckning och beväpning
årsberättelse 1906.

7

Då föredraganden i bestyckning och beväpning i sin årsberättelse för 1906 genom de slutsatser han i kaliberfrågan drager af slaget vid Tsushima ej synes mig hafva kommit till ett rätt resultat, har jag ansett mig böra tillkännagifva
detta genast på det att den nu så viktiga kaliberfrågan må
komma under en mer allmän diskussion.
Föredn;,ganden sluter sig till den åsikt, som enligt de
första intrycken från slaget tillskrifver japanemas medelsvåra
artilleri största andelen i segren. Denna det medelsvåra artilleri ets arbete, åstadkommet genom massverkan af träffar koncentrerade på vissa. delar af de fientliga fartygen. Denna uppfattning sy nes ock delas af såväl captain Mahan som af en
författare i N antiens för 1906. Ehuru denna senare författa re
har samma åsikt om det medelsvåra artilleriets verkan i Tsushimaslaget, förordar han ingalunda bibehållandet af mellankalibern. I slutet af sin uppsats säger han nämligen att den
ration ella bestyckningen blifver för framtiden så många svåra
kanon er, af en kaliber , som fartyget kan bära, och så en anti.
torpedbestyckning, hvilken han för detta ändamål anser ej
behöfva vara af mer än 10 a 10,5 cm. kaliber. Dock rekommenderar han, för den händ else andra omständigheter sådant
tillåta, 12 cm. emedan han anser att man med denna pjäs
skall vid strid större fartyg emellan på medelafstånd kunna
åstadkom ma en i hans tycke önskvärd, koncentrerad massverkan ..

-
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Uti en artikel, som bl. a. förekommit i The Engeuering
den 11 januari detta år, bar Lieutenant-Cvmmander Simms i
amerikanska flottan vändt sig mot Captain Mabans åsikt och
med stöd af uppkonstrueradt diagram visat, att amiral Togo
i stridens början höll sig utan för de medelsvåra kanonernas
porte, och att bans första manöver, som ju möjligen synts något egendomlig, just måste anses h3:fva företagits för att under
den tid inskjutningen och den första eldstriden pågick bibehålla praktiskt taget samma afstånd för att underlätta eldledningen af det svårare artilleriet. Simms synes nästan vilja
förvisa uppgiften om det medelsvåra artilleriets storartade verkningar i detta slag till myternas område.
Ett liknande språk talar ock den bok om slaget, som utgifvits af en af deltagarna i slaget Captain Vladimir Semenoff.
Boken har utkommit i engelsk öfversättning och finnes dess
första del äfven införd i februari-häftet för året af Journal of
the United Service Institution.
Såsom mest betecknande i denna fråga beder jag få anföra hvad som säges på den engelska upplagans sid. 124, under förutskickande att »kappsäck» är den i boken använda benämningen för 30,5 cm. projektilerna. Där står: Folk, som
förut hade krupit in i hörn , kom mo fram frågande om de
kunde hjälpa till och med hvad. De t. o. m. skrattade och
skämtade: »Hallå! det var bara en 15 cm. Inga mer kappsäckar
för tillfället.» - Sannt nog, sedan fiendens hufvudstyrka hade
ångat bort, voro vi endast utsatta för elden från amiral Deva's
lätta kryssare, bvilket i jämförelse med, hvad vi förut varit
utsatta för, var nästan omärkligt.
Med dessa här ofvan anförda uttalanden för ögonen skulle
jag vilja säga att föredragandens försvar för 16-20 cm. kaliberns bibehållande på stridsfartygen ej kan härledas ur krigserfarenheten.
Simms upptager också frågan om en eller två svåra kanonkalibrar på bvarje fartyg och kommer därvid till det resultat,
att det ur eldlednings-synpunkt är alldeles förkastligt.
Han gör i slutet af sin artikel, däri han Hem gånger
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framh ållit Dreadnought såsom en särdeles lyckad typ, ungefär följande uttalande:
Det torde nu behöfvas en kort förklaring öfver att preussiska och amerikanska sjöofficerare praktiskt taget äro ense
om att förorda "the all-big-gun one calibre ship» under det
att man inom andra örlogsflottor, mellankalibrarna lämnade ur
räkningen, ännu bibehåller två kalibrar för det svåra: artilleriet såsom t. ex. 3Ö cm. och 20 cm. eller 28 cm. och 24 cm.
kanon er med de större kanonernas torn i stäfvarna och de
mindres i bredsidorna. Jag anser skälet vara, att man där än
ej f örstår''') den stora svårigheten i att leda elden från kanoner
af 2 olika kalibrar, när kaliberskillnaderna ej äro större.
Föredraganden uppgifver, att de senast planerade tyska
slagskeppen skulle erhålla 14 st. 28 cm. kanoner och så torde
äfven vara förhållandet. Emellertid lär man där redan vara
på det klara med att man härvidlag begått ett misstag och
att man i stället bort taga en 30 a 31 cm. kaliber.
Af det sagda synes mig framgå att kaliberfrågan och
därmed bestyckningsfrågan i sin helhet torde kunna sammanfattas sålunda:
Ett lands största krigsfartygstyp bör vara bestyckad med
den kraftigaste kanon, som finnes på något annat fartyg, färdigt eller under byggnad.
Endast en svår kaliber.
Af denna kaliber så många som möjligt, men hälst i enkanontorn.
Antitorpedbestyckning sh talrik och så kraftig som deplacement och utrymme medgifva, dock hälst ej under 12 cm .

U. Broman.
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Innehåll i åtskilliga maritima och krigsvetenskapliga
tidskrifter.
Navigation. }!Iarine-Run dschau: der Einfluss der terrestrischen
.Strahlenbrechung auf die Ortsbestimmung auf See. Heft 2, sid. 197.
Sjökrigshistcria. Journal of the Royal United Service Institution:
Plan of the Battle of Trafalgar drawn by mr. ~Wells, Signal-midshipman of R. M. S. »Britannia», accom~paying letter >vritten by him to his
parents af ter the battle, date d Oktober 30:th 1805. J anuary, sid. 1-2.
strategi och taktik. Marine"l:bmdschau: die Taktik de R nyter s und
ihre Bedeutung im Rahmen der Gesamtentwickelung der Segelschiffstaktik. Heft 3, sid. 277.
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Flottenmanöver. N:o III, sid. 239. - Gebrauch der Schiffsn1aschinenkomplexe bei taktischen Mannövern, sid. 299.
Marinorganisation. Le Yacht: Les operations de la Commission de
.classement des officiers de vaisseau. J anvier, sid. 17.
Marine-Rundschau: die Reorganisation des Seeoffizierkorps der
Vereinigten Staaten. Heft. 2, sid. 176.
skeppsbyggeri och fartygsmaskiner. Tidskrift för maskinister: Regulatorer. N:o 2 A, sid. 36. - En ny matarevattenförvärmare. N:o 2
A, sid. 41. - Ångturbinernas utveckling och nuvarande användning,
efter Marine Engineering. N:o 2 A, sid. 42.
Diverse. Journal of the Royal Unitecl Service Institution: Recent
progress in Aerial Navigation. Januari, sid. 11. - The Battle of Tsushima. 11'1 memory of "The Suvoroff,, a perpetual Tribute to fallen
Heroes. February, sid 213.
The Journal of the Royal Artillery: Balloons in \Var. January,
sid. 409.
Le Yacht: La marine au Senat, le rapport de M. Ouvinot sur le
budget. J anvier, sid. 33.
Marine-Rundschau : Ein russisches Kriegstagebuch itber die
Schlacht in der japanischen See. Heft 2, sid. 24&. - Stapelläufe der
Kriegsmarin en im Jahre 1906. Heft 2, sid. 249. - J ahresbericllte itber
die Marine der Vereinigten t3taaten fi1r das Rechnungs jahr 1905-1906.
Heft 2, sid. 343. - Der französiche Marine-Etat UJ07. Heft 2, sid. 354.
- \Vas ist die Vermessung dem Seeoffizier? Heft 2, sid. 367. - Die
Uberfi1hrung des Docks »Dewey>> nach den Philippinen. Heft 2, sid. 392.

Trycld'el i förra häftets >lltteratm;>>,
Sid. 90, sista raden står : fackfrågas,
läs: smakfrågas.
Sicl. 92, rad G och 7 står : hålen i pistonkammaren,
läs: hålens i pistonkannan.
Sicl. 92, rad 11 står: ock den principen,
läs: ock der principen.
Sicl. 92, rad 20 står: låring,
läs: låsring.

Å sidan 544, häft. 6 för år 1906, 6:e raden nedifrån :
Der står: för 9000 kronor,
som bör vara: för 90000 kronor.

