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Ytterligare om Carlskrona station och
flottans användning.
Af C. A. Hjnlhammm·.

Då jag vid sällskapets senaste sammanträde endast muntligen bemötte ledamoten Flacbs (l. F:s) svar å mitt anförande
den l sistlidne mars, så bar jag på grund af ämnets vikt och
det sätt bvarpå mina yttranden blifvit i svaret behandlade, ansett mig böra något utförli gare därom redogöra.
Till en början vill jag uttala den förhoppningen, att något tvifvel om an led ningen bvarför jag upptagit hans anförande till bemötande ej måtte föreko mm a. Då en af våra framstående riksdagsmän på stockholm sbänken där funnit mo tiv
för att afstyrka ej allenast de viktigaste anslagen till Ca rlskrona station, utan äfven »mellan tre och fyra miljoner kronor i extra anslag för nybyggnader af fartyg » så torde detta
för de flesta varit anledning nog. L. F. tror visserligen att
riksdagen ej hade a fslagit dessa anslag enär riksdagsmannens
motiv vor o "mer af personlig än saklig art». Denna tröstegrund förefall er dock lika oviss som egendo mlig, då motiven
hämtats från l. F:s eget anförande. Då nu l. F. vidare i sitt
svar säger: att ban valt till ämne en stor fosterländ sk tråga,
som han trodde skulle intressera sällskapet att få belyst från
a lla sidor , så torc1e äfven d~Lri finnas en giltig anledning att
återkom ma, ty en stor fråga belyses nog icke från alla sidor
.af enelast ett anfcrande, huru mångsidigt detta än må vara.
Att kritisera en annans ar bete är emellertid en Låde svår
.och grannlaga sak. Man ser ofta grandet, men förgäter bjälT'idslc1'ift i Sj öväsendet.
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ken. strategiska spörsmål göra därifrån intet undantag. En
vetenskap af så uteslutande empirisk art som denna, där oändligt många hänsyn spela in i hvarje tanke och handling, där
regler och slutsatser växla ej enelast efter det subjektiva omdömet utan lika mycket genom obestämbarheten och föränd erligheten hos hvarje objektiv faktor, en sådan vetenskap erbjuder för visso än större svårigheter i förenämnda hänseende .
.Men m åhända framstår ock just därigenom kritikens nödvändighet så mycket skarpare. Man tror så gärna hvad man hoppas, och i krigets konst spela förhoppningarna alltid en framstående roll. Men elylika förhoppningar måste unelersökas att
de icke äro ogrundade och måhända bedrägliga. På strategiens område må därför ingen slutsats vara användbar förr än
anförda förutsättningar gillats och nya ej kunna verka rubbning. Med ledning häraf bar jag undersökt de förutsättningar som anförts för nödvändigheten af »Vår kustflottas förflyttning från Carlskrona och förläggande till Stockholms skärgårdsområde, innan det blir förs ent», som är det ultima ratio
l. F. angifver i slutmeningen af sitt anförande Stockholm eller
Cvrlskrona, och hvarom han hoppas någon man med energi
och framsynthet må »kunna upplysa det svenska folket .>>
Så samvetsgrant som möjligt har jag sökt återgifva hvad
jag funnit vara på denna fråga mest inverkande, och därefter
uppställt nya förutsättningar och dragit nya slutsatser för att
kunna fullfölja el en förelagda undersökningen . Det var därför
en led sam öfverraskning då l. F. redan i början af sitt svar
mot mig riktar en så svår beskyllning som om litterär oärlighet. L. F. säger (s. 342)"') att »en stor**) del af de från mitt
»(Fiachs) anförande citerade premisserna blifvit både oriktigt
»Och ofullständigt återgifna».
Att ofullständiga citat förekommit erkännes villigt; jag
har endast citeret h vad jag velat bemöta. Oriktiga citat kan
jag däremot ej vidgå. För att låta en sådan oärlighet från
min sida framstå citerar l. F. först (å sid . 342)''') en af mina
slutsatser, nämligen: »Det är häraf som olämpligbeten af att
sammandraga hela vår flotta till ett visst område i vår lång''') T. i S. 1905.
*"') Kurs. af mig.
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sträckta östra skärgård framgår». Som motsats bärtill citerar
l. F. därpå hvacl han »verkligen sagt», näm li gen: »På någon
»punkt inom detta stora skärgårdsområde bör vår kustflottas
»hufvudstyrka, hvari l:a klass pansarbåtarna utgöra kärnan,
»DU förläggas o. s. v.>> och framh åller med stöd däraf, att han
»aldrig sagt, att flottan eller hela vår flotta skulle sammaudra»gas i vårt långsträckta östra skärgårdsområde men väl kust>> flottan s hufvudstyrka».
Här föreligger en för mig alldeles oförklarlig uppgift.
L. F . söker i hela sitt anförande bevisa nödvändigheten af att
v år flotta el ler vår kustflotta (d. v. s. för närvarand e hela vår
flotta utom lokalförsvaret) förlägg es till nämnda skärgård. På
väl ett femtiotal ställen allvändas dessa uttryck omväxlande.
Sålunda säges å sid. 82**): >>Af b vad som i det föregående blif>> vit. sagdt framgår det, att det stora skärgårdsområdet, bvil>>ket ligger på vår östra kust - - är det mest lämpliga att
>>utgöra vår kustflottas*) operationshasomr åde-och häraf kom>> mer äfven som en naturlig följrl. att vår flottas förl äggnings>> Ort i fredstid~') ä f ven bör sökas inom detta område.»
Å sid. 128'~*) säges: >>Af allt hvad här ofvan blifvit anfördt
»med fästad t afseende på vår kustflottas förläggning i fredstid*)
»framgår det tydl igt och klart - ·- att denna förläggnings>>ort blir belägen i det stora skärgårdsområdet på vår östra
>>kust>>. I afhandlingens nyss anförda slutmening, gäller det
äfven vår kustflottas förfl yth1 iug till Stockbolms skärgård. Om
våT kustfiattas lmfvudsty?"ka talas däremot blott på ett ställe,
nämligen i ofvan stående citat och där säges att denna slmll
förläggas »ph någon punkt inom detta stora skärgårdsområde»,
hvilket ingalunda motsägor eller utesluter utan ondast kompletterar ofvan gjorda uttalanden angående vå'l" fiotta och vår
kustflotta. I hvilket ändamål dessa uttalancl e!l nu förändrats
har jag emellertid ej kunnat utröna. De slu tsatser jag utaf
dem drog var att ingen del af vår kustfiotta skulle i fredstid
förläggas till Carlskrona, och då jag har an ledning förmoda
"') Kurs, af mig.
"'"') T. i S. 1904.
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att detta förfarand e är l. F:s uppfattning, så förefaller mig äfven det yttrand et gåtfull t, att de slutsatser so m dragits på
grund af ett ej riktigt och ej full ständigt återgifvancle af hans
förläggningsplan skola »falla på sig själfva ».
Oberoende bäraf måste jag dock beklaga att l. F . såväl
här som på annat ställe förväxlat mina åsikter och slutsatser
med citat ur hans anförande, och att han därp å grundat de n
besk y lin in g som jag redan an fört.
Afven å sid. 348';') upprepas en liknande beskyllning. Den
är äfven där grundacl på den omständigh eten att jag efter
nya förutsättningar kommit till andra slutsatser än l. F.
J ag har n ämligen sagt att om fienden innan han u tsänder
en transporttiotta lyckats så förstöra våra rekognosceringsfartyg
att vi om denna ic ke kunna erhålla säker kännedom, så skola
vi löpa risken att »vid första budska p om en befientlig transporttiotta låta vår samlade styrka gå till sjöss att uppsöka det
ovissa målet» . Detta antager jag på grund af hvad l. F. yttrar orn tiottans strategiska användning å s. 74';";'), nämligen: »då
»högste befälhatvaren genor11 rekognosceringsfartygen och sig»nalstationerna erhållit säker kän nedom om den fieutliga trans»portflottans befintli ghet., kurs och sa nnolika punkten för land»stigningen , går han m ed samlad styrka till sjöss und er skydel
»af mörker genom lämpligaste utfallsled - - mot transport»flottan» .
Häremot invänder l. F.: »Jag bar aldrig förordat, att
»kustiiottans hufvuclstyrka skall löpa till sjöss 'vid första bud»Skap' eller mot några 'ovissa mål'. Tvärtom på fi erfaldiga
»ställen i elen af mig förordade planen för vår flotta s strate»f!;iska uppträcl~ind e har jag framhåll it nödvändigbeten nf ett
»väl ordnaclt unclerrättelse\'äso nd e» o. s. v.
Att jag icke häller sagt l. F. förordat en dylik bvad han
kall ar »\Yild goose ch ase », torde vara uppenbart. Den bar framgått ur de förutsättnin gar (rekognosceringstjänstens försyagande)
hvilka jng såsom kritiker haft ti ll uppgift att framställ a, men
som af honom icke berörts än mindre vederlagts . J ag anser
det därför minst sagt obefogad t att utan annan anledning upp·
"') T. i S. 1905.

**) T. i 8. 1904.
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ställa den besky llnin gen att jag »ej riktigt återgifvit » l. F:s
»strategiska uttalanelen ,. En såda n metod att und anröd ja konse kvenserna af uttalad e åsikter kan icke bidraga till den utred ning som här . bör vara bufvudsaken .
För att emell ertid ytterligare utveckla min uppfattnin g
om den ovisshet, som uneler nämnda förhåll anden skulle uppstå, vill jag här auföra ett exem pel: Antag att våra lät ta kryssare och jagare blifvit så a fsevärdt decimerad e att de ick e förmå mer än bevaka östra skärgårdeq, hvarest vår kusttiotta är
förla gd, mot fiendens observation sfart.yg. Oförmodadt inrapporteras ett tjugotal transportfartyg kort före mörkningen fr ån
t. ex. Utlängan nära Ca rl skron a, som tryggt kan passeras om
ingen del af ku stflottan där befinner sig, styrand e mot skånekusten .
Enligt allmänt antagna grnncler för flottan s användning
i den strategiska defensiven, är här ett tillfälle till sådan offensivstöt, som icke bör försummas, ty om transporttiottans verkligb et finnes intet tvifvel. Enligt l. F. bör då kustflottan som
befinner sig någonstäd es i östra skärgården gå med samlad
styrka till sjöss för att uppsöka denna transport ? Men då riskerar denna styrka att i brist på rekognosceringsfartyg gå till
sjöss att uppsöka ett ovisst mål, ty under natten kan detta
styra okända kurser, mot blekingskusten, mot sund et ell er gå
sydvart till sjöss, för att m åhända följande morgon, då vår
kustflotta inträffat vara ersatt med fartyg af fi endens strid sfiotta.
Hade uneler detta fall, sjögående fartyg d. v. s. del af kusttiottan funnits i Uarlskrona, hade utsikten ~tt slå snabbt varit
större och risken att slå miste va:·it mindre. Detta hade äfven
inträffat om denna transporttiotta, i stället att rapporteras fr ån
uärb eten af Carlskron a, som hon då ej vågat nalkas, inrapporterats från annan del af vår södra kust, ty "den, som blott
hafver halfva vägen att gå, hinner fram dubbelt så fort », och
såso m samme författare efter Napoleon anfört: »war is a bisiness
of positions». Härm ed har jag dock ingalunna velat förfäkta att
krigsleduingen skall i förväg bindas af förl äggningsplaner gällande uneler alla omständigheter. Flottan är det rörligaste af
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alla vapen, och dess användnin g måste inom vissa gränser
vara elastiak. Men just därför bör icke häller östra skärgården en gång för alla utses att redan i fredstid absorbera hela
vår sjögående f-lotta. Säkerligen hade ej häller sådana förslag
framkomm it om ej en enligt min tanke alldeles öfverdrifv en
fruktan för blockaelfarans inverknin gar gripit in i vidsträckt a
kretsar. Att närmare redogöra för detta skulle här blifva för
omfattand e. Jag vill blott i kortbet antyda att vi blaud annat
fordra af vår flotta (enligt senaste materielko mmitten) att den
skall skydda »Carlskro na samt bidraga vid försvaret af öfriga
»befästa kustorter, och så vidt möjligt försvara de skärgård; r.
»hvilka närmast omgifva dessa platsel'»; vidare att den skall
»skydda rikets kuster emot brandskat tning och andra öh·er»rumpling sföretag, samt förhindra handelsblo ckad och så långt
»möjligt skydda handel och sjöfart under egen Hagga». Ax
det allvar med dessa ord, huru kunna vi då så stirra endast
på vår östra skärgård, att vi ej ens i fredstid skulle våga låta
en del af vår sjögående flotta finnas förlagd i Carlskron a.
Flottan skall bidraga att skydda Carlskron a och försvara omgifvande skärgårda r, men ingen del af sjögående flottan våga
vi af fruktan för instängnin g låta i fredstid finnas där förlagcl.
Någonting måste här ändras. Antingen måste uppgiftern a modifieras så som de förväntas te sig i verklighet en, eller ock
måste vi skaka bort något af denna obefogade fruktan för instängning och nästan mystiskr. beundran för våra skärgårda rs
undergöra nde kraft, som hotar att omstörta hittills rådande uppfattniugar om replipunk ternas använd bar het.
Valet synes mig klart. Inom andra länder bar man allt
~er öppet erkänt svårigh eterna att uppehålla uärblocka der.
Afveu elen öfverlägsua engelska fiottan anser riskerna däraf
allt för stora för att numera ifrågasätt a ett upprepand e däraf.
Torpedva pnets ständigt pågående utvecklin g har medfört dessa
fördelar åt den strategisk a defensiven. Skulle endast vi förbise detta? En blockeran de Hotta, som på nära håll vill oboch
servera en krigshamn med något så när haynnsamt läae
l
b
bvarinom lifskraftig a försvarare med afpassacl materiel finnes,
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skall vara utsatt för oberäknel iga förluster. Ej ens senaste
krig skola kunna anföras som jäf på elen satsen . Knappast
skall en väl afpassad egen styrka kunna strida under bättre
villkor än de, som böra inträffa under olika förhålland en vid
försvaret af och från en sådan hamn som Carlskrona. Skulle
en allvarlig blockad därstädes ifrågakom ma skola de största
svårighete rna säkerligen icke bestå i att komma ut därifrån ,
men väl uti att ständigt vara utsatt för de anfall och förluster som en blockeran de styrka ej kunna undvika. Sådana
slutsatser kan man visserligen ej frambring a genom teoretiska
afhandlin gar eller genom krigsspele ns lärdomar, men de äro
icke dess mindre faktorer, som i strategisk a spörsmål spela en
framståen de roll. Det torde häraf vara klart att jag anser den
uppdelnin g af kustflottan , som skulle följa af att en lämplig
styrka sjögående fartyg förlades i Carlskron a, under vissa förhållanden ej allenast mindre riskabel än att behålla hela kustflottan i östra skärgårde n, utau äfven att en sådan uppdelnin g
kan komma att bättre än på annat sätt fylla ett af de viktigaste kraf vi ställt på vår nyskapade flotta. Att en sådan
uppdelnin g skulle vara »ett brott emot en af elen strategisk a
defensiven s grundregl er» , som endast tillämpats af kinesiska
. och ryska myndighe ter, torde jag i det följande blifva i till,
fälle att bemöta.

J ag vill häreftel undersöka betydelsen af de motsägels er
l. F. hos mig anfört.
Den ena skall bestå däri att jag i ena fallet kan anse
»det strategisk t riktigt att hafva flottan i det långa skärgårdsområdet vid vår östra kust» men i det andra kan anse det
Dlämpligt att sammand raga »hela vår flotta » i samma skärgårdsområ de. Denna motsägelse erkännes villigt. Den har sin
grund i olika förutsi:i.ttningar och är af sådan beskaffenh et som
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man allestädes påträffar vid lösning af strategiska frågor.
Östra skärgården är vårt bästra operationsområ de, därför skola
vi där hafva så stor del af fiottan som möjligt. Då vi emellertid eventuellt kunna, såsom jag håller före, behöfva delar
af vår sjögående flotta (kustflottan) äfven annorstädes, vore
det olämpligt att i östra skärgården sammandraga "hela vår
flotta», synnerligen redan i fredstid. Annan förklaring torde
denna motsägelse ej behöfva.
Den andra anmärkta motsägelsen består däri att jag å
ena sidan kan gilla den föreslagna rekognoscering stjänsten,
men å andra sidan kan förutsätta att den ej skall lyckas eller
att den kan bli »en hypotes som har ytterst ringa utsikt att
vimla tillämpning i krigets allvar».
Den föreslagna rekognoscering stjänsten är densamma
som hos oss vunnit allmänt erkännande. Jag bar ej häller
haft något att däremot anmärka, men intill dess något
medel funnits, som göra våra rekognoscering sfartyg osårbara, så wåste den hypotesen att. de kunna oskadliggöras och sålunda ej i krigets allvar kunna fullgöra allt
hvad af dem förväntas, som visserligen ej är ringa, stå
som ett mene tekel, för hvilket vi ej böra blun da. Vår strategiska defensiv bör därför icke helt och hållet grundas på
den förutsättningen att bevakningsfart ygen städse kunna fullgöra den tjänst som teoretiskt åligger dem. Dessa omfatta vår
bräckligaste materid och hafva inom fiendens styrka sina utsedda motståndare. Emellan dem skola de första striderna stå,
hvilka kunna för denna tjänst blifva afgörande. Vi kunua
därvid draga den sämre lotten och då har grunden för vår
strategiska defensiv blifvit den hypotes, för bvilken jag varnat.
I detta afseende inverkar föga att den rekognoscering stjänst
l. F. förordat stöder sig på snabbhet, öfverlägsen fart och koluthållighet, ty på samma faktorer grundar jämväl fienden sin
motsvarande tjänst, hvarför föga sannolikhet finnes för att vi
alltid skola kunna, »trots fiendens starkare rekognoscering sfartyg förskaffa högste befälhafvaren tillförlitliga underrättelser» ,
synnerllgen ej då dessa blifva som mest af nöden. Att uti
dessa slutledningar endast finna motsägelser synes mig vara
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att se endast med det ena ögat. Olika slutledningar måste
blifva en följd af förändrade förutsättningar , och ingen strategisk grundsats finnes, som ej därigenom måste 1.nodifieras.
Den bekante strategen, österriki ske generalen v. Hm·setzky har ett anmärkningsv ärdt yttrande om »De s. k. hufvuclgrunclsatserna för krigföringen och deras pmktiska betydelse».
Sedan han uppräk nat en mängd regler, axiom och grundsatser af framstående krigare mot hvilkas »allmänna riktighet»
man icke »kan hafva något att anmärka» ehuru de »i praktiken väl kunna motsäga b varandra» fortsätter han: >>Vi kunna
därför i dessa och liknand e grundsatser väl se allmänna sanningar och goda råd, sådana som man i det dagliga lifvet både
gifver och får. Men för så vidt någon skulle anse, att han i
dylik a grundsatser skulle äga praktiska hållpunkter i och för
utförandet af konsten, måste man väl säga, att han grundligt
misstagit sig.>>
I öfverensstämm else härmed har jag ock trott det vara
af vikt och intresse att, så vidt sig göra låter, fullfölja undersökningen äfven om rekognoscering stjänstens till ä m pniug i
krigets allvar, innan dess användbarhet för den strategiska de·
fensiven upphöjes till en under alla förhållanden gällande
gruudsats. Ett fullföljande häraf fordrar jämväl att skärskåda
den situation som inträder d.å denna tjänst ej längre säkert
funktionerar. Då framträder mer än förut enligt min uppfattning
olämpligheten af att hafva fiottan endast på ett visst område
i skärgården, enä r under sådant förbållandA deu störda bevakningstjän sten har väsendtligt större inflytande. Vore våra far·
tyg byggda att agera offens i v t mot en fi entlig etridsfiotta skulle
bevakningstjän stens infiytande icke så bjärt framträda . Vår
uppgift vore då att hålla flottan samlad för att upptaga denna
offensiv så fort tillfälle erbjödes och för att undgå att blifva
delvis slaane
under den offensiv som då vore hufvudsak. Det
b
bar emell ertid måhända till öfverdrift, framhållits att våra far·
'
.
tyg skola med undvikande af strid söka nå hufvudmålet,
transportfiottan . Så länge detta är hufvuduppgift en bör ett
samladt uppträdande från en enda plats af hela kustflottan
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icke vara af nöden, en koncentre rad förlä_qgning kunde därför
då ock blifva ett felgrepp. En koncentre ring under en börjad
offensiv blefve därför ingalunda utesluten om en sådan beroende på omständig heterna blefve önskvärd. Colomb lämnar
en god bild af en strategisk defensiv från de allierade flottorna
1799. Han påvisar där fördelame af delade sjöstyrkor i säkra
hamnar, och detta oaktadt styrkorna utgjordes af fartyg, hvilka
i materiel styrka egaliserad e sina motstånda re. · Jag angifYer Colombs ord enligt kommend örkapten Flachs öfversättn ing. »Styr»kan af den strategisk a ställninge n låg helt oeh hållet i för»delninge n af de allierade flottorna i säkra hamnar från h vilka
»de på befallning från ett centralt ställe kunde utgå och i'öre»nade slå de isolerade eskadrarn e» och vidare: »Så snart som
»deras flottor voro koncentre rade i en hamn , hade faran för
»dem, som inn ehade herraväld et till sjöss försvunnit , ty då
»kunde äfven de koncentre ra sig och voro ej längre blottställ,cJa för oväntade anfall af öfverlägse n styrka ».
Som vi finna, strida dessa uttalanden mot andra af sam ma
författare. Ett sådant har förut af I. F. framhållit s nämligen:
>>Ett mindre antal pansarfart yg med god rörelseför måga och
sjödugli~het är ett mycket kraftigare slags försvar, när det är
koncentre radt vid en punkt af vår kust i förbindels e med elektriska telegrafen och färdigt att uppträda på hvilken punkt
som häl st af denna, än när det ligger spridt längs densamma ».
Vid närmare undersö kning bör det emellertid vara lätt nog
att erkänna den allmänna giltigheten hos båda dessa grundsatser ehuru de »i praktiken väl kunna motsäga hvarandra >> .
Jag vill blott antydning svis påpeka, att då Colomb förordade
fördelning en i säkra hamnar gällde det sjöstyrkor , som genom
bristen på sjömanska p voro synnerlige n underlägs na sin motståndare. Däraf den strategisk a defeusiv som betingade fördelning i säkra hamnar för att afvakta ett gynnsamt tillfälle
a tt »slå de isolerade es kadrarna» . Yttrandet om koncentre rin~en afser åter egna fullgoda fartyg, som genom ständig offensiv skall uppehålla herraväld et utefter elen egna ku ste n. Såclana fartyg (d. v. s. fullgoda slagskepp å båda sidor) afses
)

'

~

''

äfven j de citat som anföras från Maban för koncentre ringens
nödvändig het. Dels ett i 2:a häftet d. å.: »Den strategisk a kustföl:svarsiden fordrar i sig koncentre ringen af de rörliga stndskrafterna och deras sammansä ttning till en flotta, i stånd till ett
samfällclt och kraftigt uppträdan de»; dels ett i 3:dje häftet, h varest
den ena siilan »bör inleda kriget med något offensivt företag
i ändami'tl att tvi n a a fienden att upptaga strid», h vilket elen
andra icke kan o-öra >=>>>Utan att först förena sina delade stridskrafter, i ändat~1ål att verkställa en kon centrering vid noågon
gifven punkt, för såvidt han ej allaredan befinner stg nag~u
st.äcles i tillräcklig styrka ». Vi hafva i alla dessa fall att gora
med grundsats er, som äro uppställda för i det n~rmaste hka
kraftig materiel å båda sidor. Materiel , som hufv_udsakl1gen
afsetts för strid med och »ett samfällclt och kraftigt upp~ra
dand e» mot fiendens stridstiotto r. Så fort denna l'örutsättn mg
släppes finnas af sam ma författare Herfaleliga u~~alande_n i annan riktning. Jag anför här blott af Mab an: I be extgen_cJss
of war demand at tim es division, as well as eonceutra tw n;
and in fact, concentra tion , properly understoo d, does not mean
keeping ships necessaril y within si_ght of on c anothe:, but so
clisposed that they can unite readtly at wtll, samt pa tal _om
användnin g af andra fartyg än slagskepp : 'rh ey are subs_Jdlar~
to the fighting tleet, and represen t ratber that subdt vislon of
a whole navy wich is opposed to the id ea of concentra t10n ,
.
upon whicll the battleship rests.
mot fiendens
stnd
af
e
undvikand
med
Våra fartyg skola
iott?r
transportt
slapskepp operera för helt andra mål, fientliga
U]Jpgtf~
och fiendens bevakning s- och blockad-fa rtyg. Denna
fordrar icke koncentre ring såsom primär grundsats , utan l
stället sådan förd elning till säkr::;, hamnar som Colomb i det
anförda fallet augihrer såsom styrkan hos den strategisk a de~
fensiven . För att underlätta lösand et af denna uppgift förse vi
våra pansarbåt ar med lika stor fart som fiendens stridsfarty g,
skola med skärgårda rnes och
m de så vidt mö]"ligt
hv·uiaeno
.
b
<
strid , . Deras up~gi_ft
undvika
kunna
replipunk ternas tillhjälp
afser bevakmng smer
som
,
närmar sig bärigenom kryssarens
än stridsända mål, enär de icke utrustats med elen kraft, som
sist nämnda ändamål kräfYer.
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Då l. F. framhåller att ::.Spridningen gäller fö r bevakniugens fartyg, koncentreringe n gäller för slagflottans skepp som
äro afsedda att utdela net afgörande slaget», så kan jag blott
instämma. Jag drager därur den konsekvensen att då vi ino·a
b
slagskepp äga utan endast äga stridssvaga ehuru jämförelsevis
snabbgående kustförsvarsfar tyg hvilka äro byggda för att med
undvikande af strid operera mot fiendens transport- och förbindelsemedel så gäller för dem koncentreringe ns grundsats endast
eventuell t. Samma konsekvens drar jag ur de »sjöstrategiska
växlar från England» som »umler nu pågåenge kriget Yisat
sig som goda värdepapper»; de afse främmande mynt, som
visserligen har stort värde, men som måste växlas för att blifva
gångbart hos oss. Våra fartyg haha mot slagskeppen knappast den kraft :som segelflottans fregatter hade mot linjeskeppen. Att koncentrera en flotta af fregatter fö r att gifva kraft
åt anfallet torde på den tiden ej kunnat ifrågasättas såsom en
regel. Oolom bs angifna grundsats torde r! är för vara för oss
den rätta. Först när vår flotta afses att operera mot stridsdå
som våra eo·na
fartyg af ungefärligen samma stridsvärde
,
b
.
inträde r nya förutsättningar som betinga sådana regler som
förut angifvits för likställda flottor. Detta förhållande hade
t. ex. uppstått om unionsupplösn ingen icke erhållit en fredlig
afveck ling, och skall åtel' uppstå när förhållandena medgifva
att den fientliga st.ridsflottan bör utses ti ll vår flottas bufvudoperationsmål.
På grund af bvad här blifvit sagdt vill jag därför särskildt betona, att, då exempel ur verkligheten eller af författare anföras, för att bevisa strategiska regler eller grundsatser,
måste deras sammanhang med öfriga inverkande förhållanden
noga undersökas. Först då kan man komma till klarhet om
de mot~ägelser som så ofta uppstå vid lösandet af strategiska
spörsmål, och hvarom Horsetzky träffande säger: »Den ena
»uppställer en del händelser, såsom likartade, alltså som bevisan»de e.n viss sanning, under det åter en annan i samma hän»delser ser olikbeter eller gör dem beroende af helt andra be" vekelsegrunde r och ideer».

'
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Därför att koncentrering är en grundregel för likartane
flottor, hvilkas hufvudsak liga uppgil't är att genom strid tillförsäkra sig herravälde till sjöss, däraf följer icke att vår
fiotta, som har en annan strategisk uppgift, nödvändigt skall
u nder all a förhållanden följa denna regel. Detta bör lika litet
vara nödvändigt som att bevakningsväs endets smärre typer,
nämligen kryssare, jagare och torpedbåtar, under alla förhållanden jämväl skola följa denna regel. Härmed är icke sagclt
att ej för så väl det ena som det andra slaget stridsmateriel
jämväl koncentrerings regeln skall befinnas under vissa omständigheter nödvändig. .illen huruvida och 11Var såda n skall ske
beror af så många omständighete r, som kunna växla dag för
dag , att detta ej en gång för alla kan fastslås .
.lfven med ledning &f ofvan framh ållna synpunkter anser jag, att ett visst område inom vår östra skärgård såsom
den enda riktiga koncentrerings punkten för vår flotta icke bör
uppställas. Ej häller anser jag den gmndsatsen obestridlig, att
»det alltid varit och förblir ett stort strategiskt fel» att splittra
vår kustflotta. Det rådet att »ej häller böra några vidare kostnad er på Oarlskrona, såsom örlogsstation nedläggas», anser jag
således äfven olyckligt.
Visserligen säger l. F. i sitt svar att han ej påyrkat
Oarlskrona station s slopa nde, utan att han tvärtom framhållit
Oarlskrona hamns förträffligh et, äfven om kustflottan flyttades
därifrån; att varf och dockor kunna blifva till nytta för vår
flottu och »för det kryssare- och torpenbåtskust försvar som i
en framtid kan blifva afsedt för Sveriges södra kusten och
slutligen »att den (ha mnen) sanuolikt blir eftertraktad i krig
andra makter emellan»; men , bvad nytta skulle flottan kunna
i belwfvets stund få af en station på hvilkeu in ga kostnader
böra nedl äggas? Kan man väl ens tänka att landet i längden sk ulle förm ås bibehålla varf, dockor, verkstäder, kaserner
och öfriga anstalt0r, om hela flottans underhåll sbehof förlades
till annan plats? Kan man tänka sig att land et skulle offra
miljoner för att under!Jålla och fullkomna fästningsverk till en
hamn, som vore af så riskabel beskaffenhet att »ingen del af
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vår kustf:lotta bör förläggas därnere». Nej, vore detta verkligen förhål landet, skulle denna tvifvelaktiga hamn med alla
dess nyttiga anstalter och fästningsverk snart vara en aktningsvärd ruin, som varslade om tidernas föränderlighet, och detta
med rätta. För beslut medförande dylika konsekvenser måste
dock först klara och oomtvistliga grunder vara lagda. Vi måste först hafva utrönt att vår strategiska defensiv under nuvarande förhållanden städse fordrar en koncentrering af kusttfottan på ett visst område i vår Ostra skärgård, och att ingen
del af denna fiotta fordras förlagd i Carlskrona för de södra
kusternas försvar. Äfven om dessa spörsmål skulle besvaras
jakande måste vi dock därefter utröna huruvida blockadfaran
i Carlskrona är så stor att kustflottans fartyg icke kunna nå
sin nya bestämmelseort vid krigsberedskap om de i fredstid
äro där förlagda.
Klarhet om dessa spörsmål vinnes genom studium af
flottans strategiska användning, hvilken åter grundar sig på
materielens beskaffenhet. Fartygens beskaffenhet åter är resultat af en invecklad kompromiss mellan en mångfalld faktorer, hvaribland vårt lands geografiska, krigspolitiska och strategiska läge w. m. jämväl ingå, dock kamke mest landets ekonomiska bärkraft. Att upptaga dessa faktorer vid afgörandet
om »Carlskrona numera förlorat sin betydelse såsom förläggningsort för vår örlogsflotta» har jag ej ansett behöfligt, då
de icke enligt min uppfattning erbjuda några nya synpunkter, och därför trott mig kunna saklöst förbigå hvad l. F.
därom anför, såsom på frågan föga inverkande.
Då däremot l. F. säger att jag ej bestridt eller ens berört »Verkningarne af sjökrigsväsend ets nutida utveckling på
vår tJottas förläggning », så tager han arldeles fel. Jag har
»gent emot påståendet att Carlskrona med lätthet kan blockeras » framhållit »att sjökrigsmaterielens utveckl ing gjort sådan
blockad vida svårare nu än förr». Jag har sagt att »de senaste krigens tilldragelser, såviclt de hittills kunnat studeras,
bestyrka dessa erfarenheter, hvillm därför vunnit fullstämli g
anslutning i såväl England som Frankrike», och vidare att
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»faran för blockerande styrkor ökas hvarje dag som unclervattenskriget vinner i utveckling». Jag kan sålunda i detta
fa ll icke påtaga mig någon underlåtenhetssynd .
Såsom ett ytterligare stöd för blockadsvårighet i Carlskrona bar jag framhållit till varon af de tre större loppen och
ett flertal mindre lopp. Yttrandet att de sista finnas ,, blott
på papperet» är icke fullt sanniugsenligt, ty som bekant finnas
de såväl på papperet som i verkligheten med undantag af ett
mindre kompletteringsarbete som hittills beräknats böra utföras vid mobilisering, men som måhända redan dessförinnan
kommer att fullbordas. H vad beträffar kostnaden af 300,ö00
kronor för östra loppets upptagande och befästande så återfinnes uppgiften därom i K ung!. Maj:ts proposition till riksdagen 1899 under 4:de bufvudtiteln , sid. 94, hvilken uppgift sålunda för hvar och en är tillgänglig. Dessa många lopp äro
alltså fortfarande en faktor af betydelse vid bedömandet af den
inverkan sJökrigsväsendets utveckling kan hafva, ty härigenom
underlättas i hög grad användningen af en viktig del af den
modernaste krigsmaterielen.
Huru än tlottans replipunkter knmmer att ordnas och
fördelas, och huru än flottans förläggning i fredstid kommer
att bestämmas, så vill jag här ytterligare npprepa och betona
att lika om ej ännu viktigare för Hottans effektivitet är att en
viss del af hennes >> materiel finnes ständigt klargjord och stridsduglig med öfvade besättningar att när hälst och hvar hälst
så påfordras kunna ingripa>>.
Man har på goda grunder helt nyligen i engelska litteraturen
framh ållit, att endast genom planmässig och noggrann utbildning vid artilleriets skötsel och eldens ledning skulle engelska flottans effektivitet (figlJting effici ency) kunna ökas med
öO procent mot elen nuvarand e. Huru skall en sådan planmässig och noggrann utbildning någonsin kunna påräkuas hos
a som till större delen skola vid krie:sti!Hälle förses med
fartv..,. b'
besättningar, som kanske på månader, måhända år, ej satt fot
på fartyg och hvilka äro hvarandra främmande i de flesta afseenden. Äro våra fartyg redan till sin byggnad små och
<-.1
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·svaga, så blifva de härigenom än mer underlägsna . Enda
rärldningen från detta svaghetstills tånd är, såsom jag ofta förr
framhållit, att låta större delen eller åtminstone så stor del,
som den nuvarande personaltillg ången medgifver, ligga ständigt rnstad året om. Materielen är numera lämpad för vintertjänst och säkerligen skulle ingen del af f:lottans personal
finna dylik tjänst motbjudand e och bård, utan snarare tvärtom . Ett undantag har jag gjort för torpedbåtsv äsendets besättningar, bvl.lkas utbildning kan fortgå och tjänstedugli ghet
bibehållas jämförelsev is lätt, äfven om besättninga rna vintertid beredas inkvartering i land de tider då öfningar icke pågå.
Jag bar ofta förvånat mig öfver att dessa fordringar allt
hittills så litet påyrkats af vapnets män. Måhända bar man
ansett det lönl öst att ifrågasätta denna utomordent liga kraft ·
tillökning, då sjöexpeditio nerna hittills varit så knapphändi ga
och beväringens öfningstid så kort. Men detta har under senare tider ansenligt ändrats och kommer att ändras all t mer
allt efter som öfningstiden förlänges. Detta lifsbehof för h varje
flotta, hvilket äfven under senaste kriget erhållit en så öfverväldigande bekräftelse, får ej längre hos oss afvisas. Att påträffa sådana pessimistisk a åsikter i detta afseende som l. I''·
i sitt svar uppvisar, skulle därför verkat synnerligen nedslående om man ej får hoppas att de i likhet med den omnämnart . ,
b
da rik sdazsledamo tens »äro mera af personlio·o äu saklio·
»en
ifrån
utgått
Sedan nämligen l. F. anmärkt att jag
·ej med verkliga förhållande t öfverensstä mmande förutsättnin g»
nämligen bland annat »att vi låta största*) delen af denna*"') ligga
ständigt klargjord och i stridsduglig t skick», tillägger ban :
»1-Ivarför ej lika väl taga steget fullt ut och säga: Om det ej
blir krig, finnes det ingen fara att hafva kustfiottan förlagd
till Carlskrona ». Jag vill hoppas att det icke finnas många
som bafva en sådan tröstlös syn på vår förmåga af framåtskridande. Då det torde varit kostnadern a som för l. F. varit

2-fgörande, vill jag med några ord uppdraga en jämförel se. I
e n kalkyl öfver kostnadsökn ingen för att året om kunna hålla
något mer äu hälften af alla våra nuvarande stridsfartyg rustade som jag i annat sammanhan g uppgjort, beräknas denna
till omkring 375,000 kronor årligen. Skulle Carlskrona stat ion med dess för härvarande flotta erforderliga anstalter
upphöra att funktionera , blef ett kapital på måhända inemot
100 miljoner förlamadt. Om räntan därpå beräknas till fyra
miljoner, uppstår alltså en årlig besparing af omkring 3,625,000
kr. om härvarande stridsfartyg s ständiga ru stning kunde fortfarande fruktbargör a denna stations anläggninga r. Därjämte vinnes
den ökning i stridsfartyg ens effektivitet som enligt det föregående endast kan genom den ständiga rustningen ernås. Valet
sy nes ej vara svårt äfven om kostnaden för den anförda rustningen året om skulle flerdubblas.
Säkerligen skall det ej blifva vår riksdag som tvekar i
valet och ännu mindre synes mig att tvekan borde uppstå
hos vapnets män .

<.J

*) I mitt anförande står >större >.
*''') Syftar i mitt anförande endast på den i Carlskron a liggande

.delen af flottan.

Tidsh-ift i Sj öväsendet.
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"Ytterliga1·e om Carlskrona station och
flottans användning".
Svar
afgifvet af ledamote n C. G. Plach.

Mening en med detta svarom ål är ej att upptaga till bemötand e de delar af ordf:s anföran de, som afhandl a Carlskr ona
stations betydel se för Sverige s försvar eller vår kustflot tas strategiska förlägg ning och använd ning, enär jag anser mig hafva
3agt nog i clessa frågor, och dessa dessuto m kunna ans8s hafva
blifvit utdebat terade inom sällskap et, dels genom mina och
ordf:s anföran den i ämnet, dels genom de diskussi oner, som
efter desamm a förekom mit, och dels genom de mening sutbyten, som i dessa frågor ägt rum uti sällskap ets tidskrift . Mina
och ordf:s åsikter härutin nan äro dessuto m så diametr alt motsatta, att någon vidare båtnad för försvare t genom ett fortsatt
diskute rande af desamm a oss emellan ej torde bärigen om
kunna vinnas.
Med anledni ng häraf vill jag inskrän ka mig till att upptaga till bemöta nde använd ningen af ett citat af amiral Colomb,
hvilket ordf. i sitt anföran de åberopa t sig på för en delning
af vår kustflot ta och hvilket han hämtat från det af mig till
svenska språket öfversa tta arbetet Naval Warfare af sagde
amiral. Detta citat, som blifvit ordagra nt återgifv et i ordf:s
senaste anföran de, återfinn es å sid. 176, kap. VIII, af nyssnämnda arbete och äger nog sin riktighe t, om man ihågkom mer, hvad som i detta kapitel afhandl as, och hvilket framgå r
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af kapitlets öfversk rift nämli gen: Försök att vmna herraväldet
till sjöss med ett därutan för liggande mål.
De allierade, fransmä nnen och spanjor erna, voro vid denna
tidpunk t, år 1799, underlä gsna engelsm ännen, men ej mer än
att de hyste förhopp ningar att kunna ))försöka att vinna herraväldet till sjöss>> och cläraf följd e den strategi ska fördelni ngen
af deras sjöstrid skrafter . Engelsm ännen hyste ej några afsikter att företaga invasion sförsök mot de allierad es kuster och
därföre kunde den strategi ska fördelni ngen af deras sjöstrielskrafter äfven anses riktig.
Hvad däremo t amiral Colombs uppfatt ning är angåend e
sjöstrid skrafter nas förläggn ing till försvar mot en invasion öfver
hafvet, torde tydligen nog framgå af nedanfö ljande citater från
blad
återfinn as nåara
hans ofvannä mnda arbete, och hvilka
b
o
före det af ordf. återgifn a citatet. A sid . l ö4 säges det: )) Under sådana förhål landen kunde kanske en öfverlägsen styrka
å engelsm ännens sida visa sig vara underlä gsen för försvar.
Om den koncentrerades vid det förenad e konunga rikets kuster,
skulle den säkerligen visa sig vara ett tillräckligt försvar mot
invasion, men då fick den öfvergif va ej blott försvare t af rikets handel utan af de flesta af dess uteligga nde kolonie r»;
och vidare å sid. 157 angåend e planen år 1779 : »Den enda
förnufti ga strategi , som låg öppen för sir Charles Hardy, var
densam ma, som använd es så lång tid af lord Torring ton, nämligen att observe ra och hota. Om ett sådant tillväga gångssä tt
blifvit följclt, borde den brittiska flottan hafva förlagts vid
Torby orn ej vid S:t Helens med en mängd rekogno scörer ute
- hvaraf man måste ihågkom ma att Sir Charles ägde 2-! för att lämna underrä ttelse så snart som möjligt om fiendens
annalka nde» ; och vidare å sid . 141 säges det om krigshä ndelserua år 1759: >> Här är icke stället att unelersöka orsaker na
till det framste g, som hade blifvit gjordt i försvare t till sjöss
och som visade sig genom fördelni ngen af de brittisk a flottorna. Vi hafva hittills funnit clern, då anfallet rnot de engelska kuste·r na var nära fÖrestående, koncentrerade nära hemlandet. Nu ii.nner man försvar spunkte rna bortflyt tade från engelsmännen s egna kuster och öfverflyttade till det närmas te grann-
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skapet af fiendens hamnar. - -- - Men utan tvifvel hade
denna förändring ä[ven sin grund i en förändrad uppfattning
af sjökrigets grundregler samt af ett allmännare antagande af
Lord Torringtons maxin], att en oskadad fiotta var ett fullkom ligt hinder för anfall mot land. - - Man fick ej däraf
draga den slutsatsen, att ingen fara kund e uppst å, men kOLume denna i Rå fall att snarare härleda sig från sjöstridskrafternas delning i flera grupper, oförmögna att unel erstödja hmrandra, än från ett förflyttande af större delen af flottan till
fiend ens gran n ska p ».
Af dessa citater torde det tydligen framgå, att amiral Co!omb liksom andra fn,mståend e sjöstrategister äger elen uppfattning, att den sjöstyrka, som är afseeld att hindra en inYasion öfver hafvet, bör disponeras på ettdera af efterföljande
tv änne sätt, beroende på dess storlek: Om den är underlägsen
fienden, bör den hafva slagflottan koncentrerad i näTbeten af
hemlands kuster med rekognoscörer ute till sjöss för att observera,
men däremot, om den är öfverlägsen fiend en , bör den bafva
öfverlägsna sjöstridskrafter framför de hamnar, h varifrån fientliga expeditioner kunna tänkas utgå. D en förr a plan en går
vanligen i engelska sjökrigshistorie u under benämning af Lord
Hoods plan och den senare af Lord S:t Vincents plan.
Colom b säger därjämte om operationerna år 1799, att de
voro »i en stor strategisk skala, men likväl tjäna de eudast
att visa, huru delade mål och sö udrade afsikter fräta bort de
gyllene tillfällena i sjökrigföringen» oeh slutligen å sid. 176: >> En
del a f det fullkomliga misslyckandet, att kunna uträtta något
som hälst, härledd e sig utan tvifvel från bristen på sjömanskap, hvilken var allmän inom båda de allierades flottor, men
enligt författarens åsikt kan mycket mer hänskjutas till den
oriktiga uppfattningen af sjökrigföringen , hvilken rådde i de
kontiuentala nationernas föreställningss ätt. »
Jag fruktar, att, om vi uppdelade vår kustfiotta i mindre
styrkor, för att på detta sätt hindra en invasion öfver hafvet ,
denna dom äfven skulle uttalas om ledningen af Yårt sjöförsvar, h vilket Gud förbjud e!
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"Piejad".

l
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Efter att på ett i allo tillfredsställand e sätt hafva fullgjort de prof, som i kontraktet för dess byggnad stipulerats,
bl e f »Pl ejach, vår nyaste l:sta klass torped båt, levererad till
Hottan under sistlidne augusti månad . » Plejad » är konstruerad af den för sitt framståend0 arbete kända firman Aug. Normand et C:ie uti Havre, och är det första fartyg i svenska
flottan, som blifvit byggdt på ett franskt varf.
Torpedbåtens dimensioner äro följande:
38,0 meter.
Längd öfver stäl"var i kölvattenlinj en
4,J
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.. .. .. . ... . .
Största bredel
1 ,1 08 ,,
Djupgående för, till köllinjens förlängning ...
l ,3 28 »
d:o
Djupgående akter, till
2 ,620 >>
. .. ... . . .
Djupgående akter uneler skäddan ... ..
97,5 tons.
Deplacement till kölvattenlinjen ...
bemaskinen
och
knop
Den kontrakterade farten var 26
räknad att vid denna fart utveckla 2u00 indikerade hästkraftor.
Bestyckningen utgöres af en fast stäftub och en rörlig
däckstnb, båcla afseelda att utskjuta 45 cm:s torpeder , samt. af
två 37 mm. snabbskjutand e kanoner .
Augpannorna äro tvänne vattenrörpanno r af Normand2
typ, hvardera med e n eldyta af 106,5 m samt en rostyta af
2,31 m~, och uppställda i två från h varandra skillda pannrum.
Maskinen är trecylindrisk och beräknad att vid bögsta hvarfantal utveckla e n effekt af omkring 2000 hästkrafter. 'lid
maskineriets konstruktion är särskildt afseend e fästadt vid att
göra detsamma kolbesparand e för att i möjligaste grad öka
aktionsraLlien. Såsom resultat frå::1 leYeransturern a erhölls så-

-
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lunda en kolförbr ukning af 12960 kg. för att tillrygga lägga
l 000 sjömil med en fart af 14 knop, och skull e sålunda med
ett kolförråd a t 20 tons aktionsra rlien blifva 1640 sjömil.
Den högsta farten blef vid forcering sprofvet i medeltal 26,2
knop vid ett deplacem ent af 100,8 tons.
Fartyget är genom vattentät a skott indeladt uti 9 afdeluingar, samt försedt med ett effektivt länssyste m. Det är vidare fullständ igt isoleradt uti de afdelning ar, som bebos af
befäl, underbef äl och manskap samt försedt med elektrisk belysning.
Genom »Plejad » har tillförts vår fiotta en ny torpedbå tstyp, som, efter h vad af ofvanstå ende framgår, till många delar
skiljer sig från föregåen de l:sta klass torpedbå tar. Om man
samman fattar de egenskap er, bvarigen om den nya typen utmärker ~:>ig framför den äldre, bli f va d e i korthet följand e:
Den högre farten, den kraftigar e torpedbe styeknin gen, det genom form och konstruk tion starkare skrofvet ocb den bättre
sjöduglig heten.

Red.

,.
l

lärdomar från rysk-japanska kriget.
Af Max.

Bemynd igad öfversätt ning från Le Y acbt 1906
af -f-

' I.
Artiller i, projekt iler, torped er och skydd.
Sedan kriget i Ostasien mellan Ryssland och Japan nu
.afslutats efter att hafva varat under 18 månader , torde tiden
vara inne att pröfva, hvilka lärdoma r man möjligen kan draga
.af detsamm a. Vi komma här att uteslutan de sysselsät ta oss
med d et flytande försvaret .
Stridsafstånden hafva varit synnerlig en stora; vid Ch e- Artilleri.
mulpo 9,000 meter, vid Port Arthur den 10 augusti 190..1, 8,000
meter och vid Tsushim a 6,000 a 7,000 meter; dock hafva de
under stridens fortgång afkortats , så att de vid Tsushim a gingo
ned till 3,000 meter och vid Cbemulp o till 5,000 meter; Retvizan kom till och med und er striden den 10 augusti ända
till 1,500 meter nära fi enden under försöket att skydda Cesarewitch, som till följd af ror-have ri hade råkat komm a ur formeringe n.
Kriget har tydligen visat, att alla oskydda de delar af far- Afskaffan det
tygen blifvit illa åtgångna af artillerie lden. (V ar·jag, Askold). af en del nu
varanTill följd häraf måste man skaffa skydd för allt ' som ur mi- i debruk
kalibrar
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litär synpunkt har någon betydelse. På Askold hafva skyddsskärmarne till kanonerna motstått artiilerielden; på Varjag, där
sådana skärmar icke blifvit apterade, försattes kanonbetjäningarne ganska snart ur stridbart skick genom granatelden.
1\Ian kan häraf draga den slutledningen, att de kalibrar,
som ej förmå genomtränga pansar, äro onödiga och böra afskaffas.
Modernt artilleri torde därför komma att bestå af:
1:o) svåra, pansarbrytande pjäser för strid i linjen, samt
2:o) lätta, snabbsk jutande pjäser till försvar mot torpedfartyg.
Svårt
artilleri.

H vilken kaliber bör man antaga?
På de fartyg, som nu äro under byggnad eller föreslagna
att byggas, synes man vilja bibehålla två kalibrar för det svåra
artilleriet. Den ena utgör€s inom de flesta mariner af 30,5
cm.; endast Tyskland har på sin S-klass ämnat an vända 28
cm. Den andra kalibern närmar sig allt mera den förstnämnda; så har England ersatt sin 20,3 cm. på King Edward med
23,4 cm. och Frankrike sin 19 cm. med 24 cm.; Japan och
Ryssland hafva redan gått upp till 25,4 cm.
Under dylika villkor måste man fråga sig, huruvida det
kan vara berättigadt att bibehålla två kalibrar för det svåra
artilleriet.
Att 30,5 cm. kanonen skulle vara i stånd att genomtränga
gördelpansaret troddes ju allmänt. Dock blef Cesarwil'itch träffad 15 gånger af 30,5 cm. projektiler utan att vare sig gördelpansaret eller tornen blefvo genom borrade.
Använder man två kalibrar så kompliceras ammunitionsersättningen och inredningen i durkarne. Vi hysa därför allt
fortfarand e elen åsikten, att endast en kaliber för det svåra
artilleriet är fördelaktigast. 'rill och med 2-1- cm. M/02 synes
oss vara allt för svag, då man ju alltid måste räkna med pansarets fortskridande förbättring.
Alltså bör man bestämma sig för endast en kaliber å
våra nya slagskepp och bör dennq vara 27,4 cm., underförstådt
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en ny modell , som i sig förenar 2-! cm. kanonens alla fördelar på samma gång som den skall kunna gifva projektilen en
stor slu thastighet på de större afstånden, hälh·e än en stor utgångshastighet. För att kunna lämpligt placera ett talrikt artilleri, måste man begagna sig af tvåkanons tornen, hvilka
böra göras så pass rymliga att tillräckli g plats finnes för pjäsernas snabba betjänande.
En lämplig bestyckning för våra slagskepp torde därför
böra utgöras af: l 6 st. 27,4 cm. kanoner monterade parvis i
åtta tom .
Lätt
Det lätta artilleriet bör endast afses att användas mot.
.
artilleri
torpedfartyg. Våra nuvarande lätta pjäser representeras af 65
mm. kanonen, hvilken är allt för svag och 10 mm. kanonen,
hvilken är alltför långsamt skjutande. Lämpli gast är utan
tvifvel en lätt pjäs af någon kaliber emell an dessa - och äro
sådana antagna i alla de stora marinerna utom i vår. England, Ryssland, Förenta staterna, Italien och Japan hafva 76
mm., Österrike 70 mm., och Tyskland 88 mm.
Man söker påverka vår marinminister att antaga en mellankaliber oeh har man anledning att tro det denna blir 75
mm. Det hade dock varit bättre att taga steget fu ll t ut och
stanna vid 80 eller 85 mm. Hyssarne lära hafva funnit sin
76 mm. allt för svag att med framgång kunna användas mot
torpedfartyg på de större arstånden.
Det kan ifrågasättas, om man skall behöfva två kalibrar
för det lätta artilleriet; 76 mm . för de större afstånden och
47 mm . för de mindre.
Vi tro icke detta. Om alla pjäserna skola samtidigt vara
uppställda ocb bemannade blifva de lika lätt utsatta för att
deniOnteras på de stora arstånden som på de små.
Ifven här bör enbet inom kalibrarne förefinnas, och torde
80 mm . vara den lämpligaste; därjämte måste alla de lätta
pjäserna äfven vara skyddade af kasematt-pansar. Således få
inga förekomma på öfverbyggnad eller i märsar.
Sammanfattar man nu, hvacl här ofvan sagts, skulle endast tvänne kalibrar vara nödvändiga och dessa iiro:
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för det svåra artilleriet .............................. 27,4 cm .
för det lätta ............................................... 80 mm.
Slutligen hafva de stora stridsafstånden framkallat allmänt bruk af kikare-sikten.
Projektiler.

En fråga af särskild vikt, åt hvilken man bör egna den
största uppmärKsamhet, är awmunitionsutredning.
Den för närvarande brukliga ammunitionsutredningen har
visat sig vara alldeles otillräcklig. Såväl ryssames som japanernas durkar voro vid slutet af striderna tomma eller i det
närmaste tomma. Ryska flottans flykt efter striden den 10
augusti och japanernas overksambet vid samma tillfälle orsakades sannolikt af ammunitionsbrist

Genomträng·

Det är äfven nödvändigt, att projektilerna äro verksamma
på stridsafstånden, hvilka såsom förut nämnts under kriget
varierade mellan 3,000- 7,000 meter. Alltså är det på dessa
afstånd, som projektilens resterande hastighet måste vara tillräcldig och icke vid mynningen.
Utgångshastigheten har ingen betydelse, om projektilen
redan på 3,000 meter förlorar sin genornträngningsförmåga.
Detta är olyckligtvis förhållandet med våra myeket lätta projektiler, åt hvilka man framför allt sökt gifva en stor utgångshastighet.
Vi anföra några ex em p el:
Projektilen till den engelska 30,5 cm. kanonen väger 324
kg., till den tyska (Krupp) 350 kg., till den ame1ikanska 385
kg., och vår väger endast 292kg. Projektilen till den engelska
23,4 cm . kanonen väger 172 kg., till den tyska (Krupp) 24
cm. kanonen 170 och 215 kg., till den österrikiska (Skoda) 24
cm . kanonen 215 kg . och till vår 24 cm . kanon endast 144 kg .

ningsförmåga.

Projektilslag.

Vi hafva äfven allt för många projektilslag: pansargranat, halfpansargranat, melinitgranat, granatkartesch, skrå, gjutjärnsgranat och stålgranat Hvarje kaliber har häraf åtminstone fyra eller fem slag. Detta gör att ammunitionsutrednin-
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gen blir mycket komplicerad och dyrbar. Vill man t. ex . vid
något tillfälle hafva ett visst projektilslag upplangadt, orsakar
detta alltid svårigheter på grund af den vidlyftiga imedningen i durkarne, hvilka dessutom äro alltför trånga.
Vi fråga nu: skall den, som under strid leder elden, bestämma projektilslaget? För att kunna göra detta erfordras
det att veta, livarest projektilerna komma att träffa.
Gifves å andra sidan alltid tillräcklig tid åt langningsmanskapet för att langa upp just det begärda projektilslaget,
då man ju samtidigt också alltjämt fordrar en snabb ammunitionsersättning? Vi tro detta ännu mindre . De langa upp
det de bafva närmast till hands. Hvarför då denna mångfald af prnjektilslag? Resultatet häraf blir, att man endast
bör hafva ett, högst två projektilslag.
De större fartygen kommo aldrig under striderna i detta Torpeder.
krig hvarandra så nära, att de kunde göra bruk af sina torpeder.
Om vi nu först balla oss tlll öfvervattenstuberna, så utgöra dA hel t visst snarare en fara för den, som är försedd därmed, än för motståndaren. I deuna punkt synes man vara
öfverens och på grund häraf önskar man samstämmigt att afskaffa dem. Detta är däremot icke förbållandet med uudervattenstuberna. Af under byggnad varande fartyg erbålla de
franska två, de engelska och tyska däremot fyra a fem undervattenstu ber.
Dessa tuber uppt:>_ga dock i fartygets undre delar ett
<ranska väsentJiert
utrvmme som enligt vår mening mycket
b
o
biittre skulle kunna utnyttjas såsom ammunitionsdurkar för
artilleriet. 'l'uberna komma säkerligen ytterst sällan till användnino·
då kurserna skära hvarandra inom
o utom mö]"lio·en
o
helt korta distanser. Under det senaste kriget gafs icke något
sådant tillfälle; deras bestrykande vinklar äro dessutom mycket begränsade. För att kunna affyra torpeder med dem måste
man först genom tuben i fartygets sida utskjuta innertub och
sked, något som många fartygschefer anse vara riskabelt unt)
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der strid; ty man kan aldrig vara förvissad om, att man kan
få in dem igen. Slutligen uppgår äfven den modernaste torpeds porte endast till 2,000 meter. Därjämte medför skjutning
mot rörligt mål på denna distans ringa sannolik bet till träff.
Vi äro därför af den åsikten, att de större fartygen icke böra
vara försedda med torpedtuber.
Följande grundregel bör följas:
Gif de större fartygen artilleri och de mindre torpeder.
Skydd.

VattAnlinjepansaret bar under kriget icke blifvit genomskjutet någon gång.
Vi skola framdeles beröra orsakerna till att ett slagskepp
af Borodino-typen kantrade.
För närvarande kunna vi minska tjockleken på vattenlinjepansaret å våra fartyg och därigenom vinna deplacement
för annat ändamål. Typen »Patrie» har nämligen 280 mm .
pansar, under det Cesarewitch endast hade 250 mm.; de japanska slagskeppen och de ryska af Borodino-typen bafva 229
mm., llvilken tjocklek nästan allmänt antagits. Så bafva de
modernaste engelska slagskeppen af King Edward, Lord Nelson och Dreadnought-typerna 229 mm.; likaså de amerikanska
af Minnesota-typen. Den äldre Kansas-typen har däremot 279
mm. De japanska slagskeppen Kashima och Katori hafva 229
mm . ; de tyska af vVittelsbacb- och Braunschweig-typerna bafva
~25 mm . ; den ryska Borodino-typen har 229 mm. och de
nyaste af A n d res Perwosvanny-typen bafva 2Hi mm.
Det är alltså endast vi, som framhärda uti att belasta
våra slagskepp med allt för tjockt vattenlinjepansar. Man bar
olyckligtvis ända bitintills här i Frankrike offrat allt för mycket på bepansringen till stort förfång för bestyckningen.
Våra slagskepp äro sämre bestyckade än våra blifvande
motståndares med samma deplacement. Det är absolut nödvändigt att våra fartygskonstruktörer komma att inse detta.
En lämplig tjocklek på vattenlinjepansaret är 2:!0 mm., förutsatt att det är barveyseradt.

Bepansring
öfver vattenlinjen.

På samma sätt böra vi äfven minska tjockleken på pan. t
sare ofvanför vr.ttenlinjen. På vår Patrie-typ är det 240 mm. ,
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under det att Cesarewitch endast hade :JOO mm ., hvilket utestängde alla projektiler. De engelska fartygen af King Ed~ovard- och Lord Nelson-typen hafva endast 203 mm.; den amerikan slut Minnesota-typen har 178 mm.
Man bör alltså kunna nöja sfg med 200 mm . för detta
slags pansar.
Det synes som om ryssame i slaget vid Tsusbima icke Vattentäta
skott.
hade i tid stängt sina vattentäta skott. Följderna uteblefvo
häller icke; e;1 uniktlåtenhet i detta afseende torde icke ostraffadt komma att passera . Det radikalaste sättet att förekomma ett upprepande bäraf är att under pansardäck helt och
hållet undvika dörrar mellan de vattentäta skotten. Man tvingas bärigenom visserligen att redan i fredstid afstå ifrån den
uuderlättnad i kommunikationer, som dessa dörrar medföra;
men lämpligast är naturligtvis att ej under fredstid vänja s1g
vid något, som rnan måste afstå ifrån under krigstid .
Såväl på den amerikanska Kansas-typen som på den tyska Braunschweig-typen förekomma inga dörrar mellan de
vattentäta skotten under pansardäck . Motsatt förhållande äger
dess värre rum på våra moderna fartyg.
De nuvarande styrtornen äro a ll a felaktigt konstruerade . Sty rtorn .
Cheferna vilja icke begagna sig af dem , emedan de hafva en
sådan dålig utsikt därifrån. Föröfrigt erbj ud a de en tvifvelaktigsäkerbetunder strid,
hvilket belyses af katastrofen ombord å Cesarewitch. Man vet att en
mindre projektil, som ri/
/
cocbetterad mot vatten/
/
ytan, inträngt i styrtor'
net, där den ånyo studsat mot pansarkupolens
insida och kreverat, dödande alla i tornet befintliga sam t förstörande
alla därstäd es apterad e

-
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apparater. Genom att noggrannt studera styrtornens konstruktion bör man kunn a få dem så, att de uppfylla fartygschefernas alla önskemål.''')
Frågan är för öfrigt mycket delikat och »le Yacht » har
lämnat tvänne artiklar i · ämnet (se den 26 februari och den
27 maj 1906). Emellertid äro de uuvarande tornens konstruktion icke tillfredsställande.
Skydd mot
torpeder.

Vi känna endast till två sätt att skydda fartyg mot torpedsprängningar; det ena har blifvit tillämpad t på Uesare\ritch
(se »le Yacht » den 12 september 1903) och det andra på
»Henri IV».
I förbigående kunna vi nämna om det senare. att sprängningsförsök nyligen gjorts därmed. För detta ända mål byggeles i Brest en sänkbar ponton föreställande en tvärsektion af
ett fartyg. Pontonen slets dock sönder vid sprängningen.
Det system som däremot användts på Cesarewitch bestod
på ett lysande sätt anfallEt den 9 februari . Hesultatet skulle
hafva varit än bättre, om dörrarne till de vattentäta skotten varit
stängda öfverallt. Så lärer emellertid förb ållandet icke hafva
varit. Man bör dock utveckl a detta system ytterligare samt
äfven förstärka det något på fartyg som nybyggas. Denna
förstärkning skulle, beträffande våra fartyg, bestå i, att man
använde tre vertikala skott i ställ et för två sam t att det låug·
skepps gående pansarskottet (50 tn m.) flyttades längre in från
yttersidan.
Det är just detta som tyskame ämna göra på sina nya
slagskepp i det de för öfrigt använda sig af detta systems alla
förd elar.

*) Se Tidskrift i Sjöväsende 1903, sid. ii 7: >Kommandoplats er och
kommunikationsanordningar å våra fartyg > af E. Hägg.
O(ve1·s. mun.
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II.
Orsakerna hvarför de ryska slagskeppen af Borodino-typen gingo förlorade vid Tsushima. - Ramm.
- Master. - Styrinrättning. - Maskineri. slutledningar.
Det är särdeles intressant att studera orsakerna till de
ryska slagskeppens undergång vid 'fsushima. Enligt hitintills
synliga meddelanden hafva de gått till botten genom att kantra
och icke genom att sjunka på rät köl.
Härvidlag torde man böra erinra sig att dessa slagskepp
besutto endast en medelmåttig styfhet. Med sina högt upp
placerade tyngder rullade de ansenligt och blefvo dessa rull·
ningar i Biscaya-viken till och med så svåra, att det efter ankomsten till Vigo ifrågasattes, om det skulle vara klokt at:t
fortsätta resan. Vidare hade de vid Saddle-öarne före striden
intagit ansenliga mängder kol och därmed fyllt alla tänk bara,
äfven högt upp belägna rum, hvilka annars aldrig användas
därtill. De nedpressades härigenom cirka 70 cm. mer än vanligt - och kom på grund häraf öfverkanten af det 229 mm.
tjocka vattenlinjepansaret att ligga cirka 15 cm. under vattenytan eller kanske till och med ännu mera. Vidare torde man
erinra sig att sjön gick hög under striden. En följd häraf
blef att det öfre sidapansaret (162 mm.) kom att endast räcka
två meter öfver vattenytan.
U n der dessa omständigheter erfordrades det blott några
träffar af de större kalibrarne i detta kl ena pansar, hvilket
därjämte japanernas medelsvåra artilleri förmådde genomslå,
för att vattnet under rul1ningarne skulle intränga öfver pansardäck, i all synnerhet i främre delen af fartygen, där de
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flesta träffarne erhöllos. Togo manövre rade nämligen sin division, så att den afskar vägen för ryssarne .
Sedan vattnet i tillräckli ga mängder fyllt förskepp en, kommo fartygen att li gga betydlig t på näsan och härigeno m underlättades ännu mera vattnets iuströmm ande. stabilite ten , som
redan förut var dålig tillföljd af de stora kolförråd en, bvaraf
man dessutom först förbruka de det kol som var placerad t närmast eldrurnm en, blef härigeno m rubbad och fartygen kantrade samt gingo till botten med förskepp en före på samma sätt
som Victoria efter samman stötning en med Camperd own.
Det tjockare pansaret bar däremot, så vidt vi veta, icke
blifvit ge,nomskjutet, vare sig vid Tsushim a eller under striden
den 10 augusti. Vi tro oss på grund häraf kunna påstå, att
220 mm. är en lämplig tjocklek för vattenlin jepansar et och
200 mm. för det öfre sidopans aret, hvilket dessutom bör gifyas en större höjd än hvad som är fallet på vår Patrie-ty p å
midskep psdelen; bälst såsom på den engelska >>King Edward>>.
Ramm.

Master.

Hammen är till intet gagn och bör afskaffas. Härigen om
bör man vinna i fart på samma gång som byggnad skostnaderna nedbring as. Det påstås att man redan i England och
Amerika tänker utesluta ramm å de nyaste slagskep pen.
E n stöt med en rak stäf utan ramm torde dessutom vara tillräcklig för att rubba pansarplåtarue och deras fäste vid däcken samt därigeno m orsaka läckage. För öfrigt medförer alltid en rammnin g äfven fara för den ramman de antingen denne
är försedd med ramm eller ej.
De tunga militärm astema och de med artilleri försedda
märsam e hafva under kriget fierfaldiga gånger träffats och
böra icke längre få förekom ma. Främre masten på Cesarewitch blef nästan helt och hållet afskureu af en projektil under striden den 10 augusti och nödgade s man midt uneler elden uppsätta gajar för stöttning . Till all lycka förefann s vid
tillfället ingen sjöhäfnin g, ty då hade den säkerlige n fallit ned
öfver bryggan.

Man bör hädan efter endast hafva tvänne lätta signalmaster; den främre försedd med en märs för afstånds mätning
och en plattform fö r strålkast are; den aktra. endast med plattform för strålkast are.
H averi å styrinrät tningar hafva varit särdeles talrika. Styrinrättning.
Vid Chemulp o skadades Varjags ror och nödgade henne att
nfie
från
meter
3,500
på
med tillhj älp af propellra rne vända
den, hela tiden utsatt för dess eld . Under denna manöver ,
hvilken utfördes långsam t, träffades hon tre gånger midt på
lifvet, h varvid hon krängde så hårclt, att man trodde bon skulle
kantra.
Den 10 augusti fick Cesarewitch haveri å sitt ror, på
g rund hvaraf hon bröt ur form eringen och blef ensam utsatt
för japa nernas eld. Ryssarne råkade genom denna hennes
manöver helt och hållet i oordning och man skulle nästan kunna
pås tå att detta haveri afgjorde stridens utgång.
Den 14 augusti fiDk Rurik rorbaver i, bvarigen om Vladistokdivis ionen tvingade s att upptaga strid med en betydligt
Dfverlägsen fiende - för att om möjligt rädda Rnrik . Rossia
och Gromobo j blefvo härvid betydlig t skadade och Rurik gick
till botten. Af,·en P obieda led ror haveri .
Det är absolut nödvänd igt att styrinrät tningarn e äro ytterst enkla och starka. Våra elektrisk a äro alltför ömtåli ga
-och vi .äro öfvertyg ade om, att de under en strid efter ett helt
kort födopp iiro otjänstba ra, något sorr.t öfningar ne i fredstid
nlltför ofta hafva ådagalad t. Flertalet chefer hafva också energiskt protester at mot deras alltför klena och komplice rade konstruktion.
Frånsed t torpedbå tar synas maskinh averier icke hafva in- l'IIaskiner.
träffat så ofta, som man hitintills varit böjd att tro.
Förloppe t med såväl Cesarevitch som Askold påvisar ur
militär synpunk t bristerna i anordnin garne för drag till pannor. Dessa fartyg fin go under striden den 1O augusti sina
skorsten ar söndersk jutna. Draget, som härigeno m blef otillTidsh·ift i Sjöväsendet.

32

-

-497 -

496-

räcklig t, gjorde att röken trängd e ut på de olika däcken . För
a
att afbjälp a detta ville man tillgrip a forcera dt drag rned stängil
eldcum , hvilket emelle rtid misslyc kades dels på grund af bristan
luckor
skadat
hade
or
skärfv
de vana och dels emeda n granat
6
till
12
från
hastigt
na till skorste nskapp arno. Farten föll
knop på Cesare witch och från 21 till 12 knop på Askold, allt
under det att enorm a kvantit eter bränsle förbruk ades.
Man kan häraf draga den slutsats en, att det för krigsbehof är absolu t onödig t att göra skorste narne allt för höga,
samt att forceri ng med stängd a eldrum bör öfvergi fvas och
pannor na i stället apteras för forcera dt drag med bläster direkt i eldstäd erna. Det senare använd es med fördel å pakete
båtar (system Howde n) och de stora transat lantisk a ångarn
rostaf
tmeter
kvadra
förbru ka med detta system 160 kg. per
ytan (siffrorna gälla för »Deutschland »). Detta skulle vara tillräcklig t äfven för våra fartyg.
En annan fördel med detta system är, att det kan användas bvilket ögonblick som bälst och ej tarfvar ~1ågon stängning af kapplu ckor eller dörrar.
Vid ofvann ämnda tillfälle hade dessuto m granat skärfv or
skadat ångpan nor och rörledn ingar geuom krevad er i skorstenska pparne . Det torde därför blifva nödvän digt att skydda
dem genom pansar galler öfver hela deras yta.
För att med galler kunna bibehå lla samma genom släppningsy ta för luften skulle denna anordn ing betinga en ökning
i omfång et, något som förefal ler svårt att åstadk omma, men
som är nödvän digt till föreko mmand e af haverie r nf deuna
art, hvilka alltid äro af synner ligen svår beskaff enhet.
slutlig en bekräf tar detta krig åtskilli ga lärdom ar från
föregåe nde, bland annat att till minsta möjlig a nedbri nga öfverbyg gnader , komma ndobry ggor m. m. för att minska målytan . De bomba rdeman g, som Togos eskade r utförde mot
Port Arthur visa allt fortfar ande, huru maktlö sa fartygs kanoner äro mot befästn ingar (se Santia go de Cuba m. fl. )
Vladiv ostok-e skader us plundr ingståg visar; att om man

a sio·
vill med framgå ng utöfva kapark rig, måste man beaao·n
0
b
"'
fartyg.
a
enstak
af
icke
ocb
ner
af homog ena divisio
kapare
a
berömd
våra
" D;t va"r föröfri gt på detta sätt, som
o
fran l l:de m·hund radet uppträ dde; deras expedi tioner bestod
den
om
nämlig en alltid af flera fartyg i motsat s till legend en
enstake kapare n.
Stänge r en flotta iu sig i en hamn, blir don lätt blockei
rad och till en början beröfv ad sin handli ngsfrih et för att
använaldrig
de flesta fall därefte r förinta s, Den bör därför
das till försvar af en hamn, utan skall hamne n tvärtom utgöra ett sky~ld åt en flotta, som tillfälligtvis för provia ntering
är
eller reparatJOner uppehå ller sig därstäd es. Flottan s roll
dem.
tgöra
tillinte
att uppsök a de fientli ga sjöstrid skrafte rna och
Kan flottan icke utföra denna roll, är hon till absolut ingen
nytt et.
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Våra sjökort, bedömda efter kustområdenas
mätningsålder.
Af G. L eche.

»Då man vill förändra och förbättra ,
bör man noga undersök a det bristfälli gns
beskaffe nhet och därefter afväga det nya
man vill 10ätta i stället.>>
Så yttrar sig E. \Varberg , Commen d eur vid K. l\l:ts Flotta
och Chef för K. Sjökarte -kontore t 185-±--72, i en Emuets-s krifvelse om Svenska Sjökarte verket af år 1857 , däri han redogör
för detta verks organisa tion, arbeten och dåtida kraf.
Liksom \Varberg har Sjökarte verkets chefer efter honom
vid upprepa de tillfällen framhåll it det stora behofvet af ett påskyndan de af sjömätni ngarne vid våra kuster och liksom han
hafva de mången gång sett alla sina öfvertyg ande och talande
skäl ej innehafv a den vikt, att de på äskandet s vågskål ej
befunnit s för lätta.
Och att ännu mycket. återstår för a[hjälpa ndet af bristerna
uti vår sjöatlas om den skall motsvara de kraf, som nutidens
navigatö rer ställa på sjökort i allmänhe t och som betingas af
det uppsving sjöfarten under de sista decennie rna tagit äfven
på våra kuster, torde vara ovedersä gligt. Ett studium af våra
sjökort i afseende till det material, som utgör deras grund . bör
därför icke endast blifva en hjälp Yid bedöman det af hvarje
enskild kartas värde, det bör äfven, skola vi hoppas, blifva
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medel och resurse r, som stå nutid ens sjömät are till buds. Deras och deras närmas te efterträ dares instrum enter och metoder lämnad e mycke t öfrigt att önska, hvarfö r de kartor, som
mattes under början och midten af förra århund radet måste
vara till stor del felaktig a och illa utarbe tade. Lodnin gen från
»udde till udde» kunde ej gifva något tillfylle stgöran de resultat. Också finner man på dessa gamla origina lmätni ngskar tor
mycke t stora »hål» emella n lodlini erna, där fartyge ns kölar
kanske månge n gång fått fullbor da lodnin gen . Någon större
tillförl itlighet vid sjömät ningar ne torde först med införan det
af parallellodningen (eller lodnin g utefter paralle lla kurser, hvars
s
inbörd es af stånd bestäm mes dels af skalan , dels af bottnen
gjort
hafva
vikt)
dets
gsområ
beskaf fenhet och dels af mätnin
sig gälland e. Efter år 1862 l:Jörjar man finna denna lodningsmetod å mätnin gskarto rna. Den införde s dock ej med ens,
utan flere år efteråt ser man å kartorn a densam ma uppbla ndad med den gaml a »stjärn lodningmH, som do gam les sätt
äfven kallades.
Den första ångslu pen (»kolibri båten ») kom för sjömät ningsä ndamå l till använd uing år 1879; förut liksom nog äfven
en del år efteråt. lodades i roddbå tar.
Ett utslag för tillförl itlighet en af forna tiders mätnin gar
kan lättast erhålla s, då man finner (se Öfvers iktskar tan) att hela
kuststr äckan Söderh amn - Hapara nda mättes med hjälp af roddbåtar och segelfa rtyg på den korta tiden af 8 år l Sjökor ten
n:ris 21, 22 och 23 med deras mindre skalor äro grunda de på
dessa mätnin gar mellan 1821- 27.
Gransk a vi Öiversik:tskartan än närma re se vi, att kust,
områd ena på flere ställen blifvit korrige rade eller kontro llmätta
men
,
hvillm mätnin gar nog i och för sig kunna vara väl utförda
ett långt värdefu llare och mera omfatt ande resulta t torde erhållas med nymätn ing (inklusive nytrian gulerin g) än genom
upplap pning på gamla kartor.
Ar 188-1 börjad e nymät ning efter nu gälland e metode r
af Södra Kvarke ns och Öregru nds skärgå rdar och hafva 1902
hunnit till vid pass 12' norr om Balsö; 1889 börjad es ny mät-
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1902 avau cerat till
mng arna vid Rapa rand a och hafv a till
1902 -06 har det så
Byske på kusts träck an Piteå- Skellefteå.
ken samt en del
godt som utesl utand e arbet ats uti Norr a Kvar
jämf örels e melen
Vid
nytri angu lerin gar utför ts å västk usten .
inga r med ånga ns
lan dessa nutid ens relat ivt lång samm a mätn
t säker heten s våg·
tillhj älp och de äldre är ej svårt finna h vares
skål tyng er mest.
ingar nes ålAtt värd era våra sjöko rt på grun d af mätn
sak, då
nslig
finkä
der torde uog vara en både vans klig oc!T
hvilk a
in,
spela
vid en sjöm ätnin g så mång a omst äudig heter
e mera värde full
göra en del af en skärg ård i detta häns eend
i:iro längs vår
Så
nkt.
tidpu
än en anna n, mätt vid samm a
och utsektär
kara
till
långs träck ta kust de olika skärg årda me
kust
iges
Sver
östra
ende högs t betyd ligt olika (man jämf öre
er
föret
farva tten
med sydv ästra ), bottn ens beskaffenh et i våra
';'), den ene in di vi·
på de skillcia ställe na väsen tligt olika typer
anna n med flere
en
än
t
den- sjöm ätare n är mera inne i facke
kusts jöko rtens
låta
n
omst äudig heter . Vi vi lj a dock här neda
rgå en gran sknin g
större skalo r (special- och kustk artor ) unde
utgö ra derai" grun d.
och någo t redog öra för det mate rial, som
rna åter äro uppe
Allde nstun d sjöko rten uti de mind re skalo
öfiig. (Till bifoobeh
n
gjord a efter de störr e är för d.em sake
gade l{egi ster-k arta hänv isas.)
nord ligas te .
N·o 20 Botte nviken, norr-a delen, som är vår
kustk arta, är utgif vet 190-l.
a vest· och
Till grun d för sven skt områ de från riksgriinse
n skärs fyr eller så
syd vart hän till Tom svart en, SV om H-ön
nym ätnin garn e
ligga
sig,
lång t elen stark are grav yren sträc ker
söde r om Tom det
1889- 1902. Det i >>skelett» grav erade områ
ning sårta l omk ring
svart en är taget från det gaml a korte t (mät
far man ofta på rätt stora
*) I Gestr ikland s skärg ård t. ex. påträf
r> (= ojämn heter i lod·
ninga
anled
))
ala
minim
ed
djup s. k. >enst enan m
skär·

de grund en uti Luleå - Piteå
kursa rnas siffror), då åter de fritt liggan
[tende > oeh oftast antag a sam·
gård och långt ut mot hafsb andet äro >uppg
e ställe t blir lodnin gen gifvet ·
senar
På
skär.
ma form som kring liggan de
.
vis lättar e och tacks amma re än på d et föna
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1826); likaså äro en del djuplodningar efter äldre materia].
Kortet, som är det af Sjökarteverket senast utgifna, är, där
detsamma upptager nymätningar, ett af våra bästa.
N:o 21 Bottenviken, södra delen, utgifvet 1881, är uppgjord t efter gammalt material, d. v. s. från 1820-talet. Uti
dess sydvästra höm, väst om Holmön, är kortet rättadt efter
senare årens mätningar.
N·o 22 Nor1'a Qvarlcen, utgifvet 1861, är äfven uppgjordt
efter det gamla materialet; där nymätningar pågå (omkring
Holmön och Umeå) är kortet så god t sig göra låtit rättad t.
Detta kort torde emellertid vara det mest otillförlitliga i
hela den svenska sjökortserien, beroende därpå, att detsamma
är utarbetadt efter ytterst bristfälliga och primitiva sjömätningskartor. Så fann man genom de senare årens trianguleringar, att en hel del platser ligga betydligt felaktigt i detta
kort, det viktiga angöringsskäre t Bonden ej mindre än 2,5 lougitudsminuter l Att kortet h varje år rättas efter nymätningar
hitr ju sitt värde, men några större förbättringar beträffande
säkerhetsansta lterna uti denna viktiga stråkväg för den norrländska rnalm- och timmertranspo rten , torde ej kunna företagas förr än kartläggningen i sin helhet är färdig . Glädjande
är ju ock att denna med all fart bedrifves, och den tid lär
snart vara inne då vi med trygghet kunna navigera genom Norra
Qvarkens farliga och grunduppfylld a vatten.
N:o 23 Sundsvallsbugten, af år 1861 , är likaledes efter
gammalt materiaL Kortet upptager till sin största del ett lättnavigabelt farvatten med relativt stora djup och bör ehuru af
samma gamla material som föregående vara n1indre »farligt».
Stora »fiak» finnas dock, där ingen som hälst djupsiffra är utsatt såsom t. ex. mellan Ulföarne och 'l,rysunda samt mellan
Trysunda och W ågöholm i inomskärslede n till Örnsköldsvik.
I södra delen från Stockvik sydvart hän är kortet rättad t efter
nymätningarne .
N:o 24 Gefiebugten, är utgifvet 1903. H ela detta kort
med undantag af Aland, en del djuplodning samt en del lodning å Finngrunden är uppgjordt efter nymätningar åren 1884
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-19U2. Kortet är utmärkt såväl till materialet som till reproduktionen ocho bör utgöra typen för ett godt, svenskt sjökort.
N·o 26 Alanels haf är utgifvet 1897 och utarbetadt efter
för oss tillgängligt bästa material. Till sin största del uppta-·
ger det utländskt farvatten, hvarför det ej bär kan blifva föremål för någon granskning.
N·o 60 Öregrunds skärgård är utgifvet 1892. Det är
nord i-f rån till ungefär 59° 59' nordlig bredd helt och hållet
taget från nymätningarne 1884-- 1900. Undantag härifrån utgöra en del djuplodningar , Argosgrund (anträffadt 1864) samt
den del af Aland, som faller inom kortets ram. Syd om nämnda latitud har kortet sin grund i mätningar från 1871--72.
N·ris 61 och 62, Stockholms skärgård, norr·a och södra
clelen, utgifna 1887, äro uppgjorda efter material från 186272, kontrollmätt 1879 och 1889. I lotslederna torde dessa kort
vara nog så tillförlitliga; men att utanför dessa leder mycket
arbete finnas torde bäst framgå af det resultat militärledsarbetet här har att framvisa.
N·o 63 Norrköpingsbugten, utgifvet 1885, är syd ifrån
och nordvart hän till en linie mellan Häfringe-Kun gshamn
utarbetadt efter nymätningar 1876-84. Norr därom är det
taget efter äldre material.
N:o 64 Smålanclskusten , utgifvet 1885, är norr ifrån tiU
en linie ostvart från Qvädö (vid inloppet till Valdemarsvik)
utarbetadt efter nymätningar 1876- 84 och syd däront efter
mätningar sedan 1830-talet.
N·o 65 KalrnaTsund , utgifvet 1884, är uppgjordt efter
gammalt material; dess ålder framgår af Öfversiktskart an.
'r rakten omkring Kalmar nymättes 1876-77.
N:o 31 Gotland, utgifvet 1884, har äfven sin grund uti
mätningar från 1832- 34';'), till dels korrigerade 1879--80.
Gotland och grundet Kopparstenarn e sammanhuudo s (intriangulerades) med Sveriges fastland 1879. 1881-82 införlifvades äfven stora Karlsön och Gotska Sandön uti det svenska
*) Å Öfversiktskartan har insmugit sig ett fel;
tes 1832-34.

Gotland sjömät-
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triangelnätBt. Öns läge i förhålla nde ti ll Sveriges fastland torde således numera vara ful lt säkert.
N:o 33 Hanöbugten och Bornholm, utgifvet 1884, är uppgjord t efter gammal t material. Undanta g härifrån utgöres af
Carlskl·o na skärgård , som ny mättes l B77 -79.
N:o 66 Öresund, utgifvet 1894, är uppgjord t dels efter de
gamla mätning arne, hvars årtal återfinna s å Öfversik tskartan,
dels efter tillgängl igt danskt material samt dels efter föregående, äldre sjökort. Redan Commen deur Warberg framböll
uti ofvannä mnda skrifvels e af år 1857 behofvet af en fullgod
omarbetn ino- af Öresund och Hallands kusten, och att ett nytt
kort öfver Sundet, bas€l·ac1t på nya om mätning ar, en gång blifver välkomm et, torde ej lida något tvifvel.
Korriger ingar hafva ju dock vid ett par tillfällen vidtagits uti detta farvatten och särskildt Flinträn nan undersök tes
grundlig t 1875.

N:o 67 Hallands kusten är af år 1895, men bar likasom
det föregåen de kortet äfven sin grund uti mätaing arue från
1815. Commen deur \Varb erg beteckna de området från Falsterbo till staden \Varberg såsom »sämre kartor».
N·ris 68- 75, omfattan de de s. k. västkustspecialerna, äro
utgifna 1891. De äro med hjälp af ett fåtal triangelp unkter
uppgjord a efter äldre kartor.
Här, å västkust en, där en sådan stor procent af vår sjöfart äger rum, tarfvas väl att nymätni ngar med all fart bedrifvas. Detaljsjö mätning arnes förelöpar e, triangule ringen, har
äfven nu där tagit sin början .
N:o 76 J(ristiania(jorclen, utgifvet 1900, upptager visserligen en ringa del af vår egen kust, men i samman hang härmed kan omnämn as att detsamm a är utarbeta dt efter norskt,
gammalt material. Som nymätni ng af Kristian iafjorden för
närvaran de pagår inkomm er hvarje år till Sjökarte varket ett
ganska ansenlig t rättelsem aterial till detta kort.
Men, frågar man sig, är då kustens mätning sålder den
enda faktorn för bedöman det af våra sjökorts tillförlitl ighet?
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Härpå kan man svara att den utgör elen första gradmät aren .
Åt betrygga ndet af traflken vid våra kuster bar alla tider
ägnats stor uppmärk samhet och icke blott i lotsleder na utan
.äfven vid de yttersta utposter na mot och i det öppna hafvet
hafva säkerh etsanstal terna ständigt förbättra ts och modernis erats. Såsom ett allmänt omdöme torde gälla, att för angö-ring och gårig i lotsled äro våra kort goda, men vid afvikelse från leden, om man därtill nödsakas, bör, i all synnerhe t
i ej nymätt farvatten , stor fö'rsiktig bet iakttagas . Visserlig en
l1ör man, då en olycka sker utanför lotsled, ofta det omdöme t,
att vederbör ande hade ej »där att göra» eller att »man borde
tagit lots» m. m., men omständ ighetern a kunna dock vara sådana, att ett fartyg måste med egna hjälpmed el söka skydd
utom leden och då är godt hafva fullt förtroend e till sin karta.
I samband härmed vilja vi framhåll a att för merkant ilt ända1
mål en jHmförelsevis liten skala såsom t. ex. / 200000 för ett
te fall vara fullt tillSJ.ökort bör i de va11lio·as
o
o-odt tillförlitl iot
r:,
o

)

räOkligt*).
På samma gåug vi med denna lilla uppsats sökt påvisa
• en del bristor och förtjänst er i vår serie af sjökort hafva vi,
såsom redan är sagdt, velat framhåll a en af orsakern a till det
oafvislig a behofvet af att nysjömä tningarn e med all fart påskyndas och att vår svenska sjöatlas må framstå såsom ett
alltigeno m homogen t, god t och tillförlitl igt kartverk .

'') Öfver viktigare hanmar böra specialer i större skalor fi nn as å
!korten.

-
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uber den Russisch- Japanische n Krieg». Rörande den taktiska
led ningen af båda flottorna under denna strid stödja vi oss
till största delen på ett föredrag hållet af Command er Ozawa
i japanska flottan och på däri förekomm ande diagram öfver
de olika stridssked ena.

Det rysk-japanska sjöslaget den l O augusti
1904.
Sjötakti ska studier
Rf Rudolf von Labres, k. u. k. Linienschif fskapitän d. R.

Bemyndiga d öfversättnin g från »Mittei lnngen aus dem Gebiete des
Seewesens > - 1905 af - h-.

I de båda sjöslagen den 10 augusti 1904 och den 27
maj 1905 uppttäd de för första gången mot hvaran dra fullt moderna fartyg, utrustad e med de nyaste vapen, och därföre synes
frågan om den ryska och japanska fl ottans taktiska formering
och ledning samt sätt att utnyttja sina strid smedel under dessa
strid er vara af största intresse.
Såvidt man kan döma efter hitintills sy nliga knappa meddelanden, ägde elen taktiskt-m ilitära ledningen af båda fiotterna
i slaget vid Tsushima rum under helt andra förhålland en än
under striden den 10 augusti 1904. Vi nöja oss tillsvidare
med att ägna händelser na under elen först utk ämpade striden
en ingående taktisk dryftning.
Den ryska och japanska flottans stridsk rafter, bvilka kommo med uti eld en den 10 augusti, äro upptagna i efterfölj a nde or dr e de bataille, h varvid vi, beträffand e styrka och taktisk
formering af sjöstridsk rafterna, hafva begagnat oss af de i »Mitteilungen a·n s dem Gebiete des Seewesens» införda »Betracht ungen

A. Den ryska flottans ordre de bataille vid utbrytnin gen
från Port Arthur den 10 augusti 1904.
Kryssare 2. kl. N o vik. Antaglige n formerad i te ten såsom
Eclaireur.

,. .

Flaggskep p; högste beEskaderpa nsarskepp Cesarewitch
Retvisan
~ [ fälhafvare konterami ral
IVIthöft.
'?
Pobj eda
Peresvjet
:=: ... Flaggskep p, divisions»
Sevastopo l
~~ chef ko.nterami ral Furst
) ~: Ucbtomsk y.
Poltava

l

})

.

:Flaggskepp, divisionschef konKryssare l. kl. Askold
~~
l. » Pallada
teramiral Reitzeuste in.
»
~:~
ro"'
""<7
l . » Diana
»
?
8 jagare utgörand e torpedfiottilj.

l

Den under konteram iral Withöfits befäl stående ryska
flottan var vid stridens början formerad i enkel kolonn utan
hänsyn till fartygscer ter , med den snabbgåen de kryssaren N ovik i teten och sjukfartyg et Mongolia i köen.
Den enkla kolonn ens förde lar li gger däri att, om högste
befälhafva ren själf befinner sig i teten , ban kan genom sucDessiva girar omedelba rt och utan signaler leda f-lottan; därför
torde det kanske hafva varit lämpligare , att insätta kryssaren
N ovik såsom ledare för torpedflottilj en. Likaså borde kryssaredivision en redan från stridens början skilts från bufvudsty rkan ocb formerats på elen från fienden vettande siclan å sådan
distans, att den varit skyddad för elden mot slagskepp en.
Under stridens förlopp skulle kryssaredi visionen i förening med
torpedflot tiljen hafva funnit månget tillfälle att utanför det
€gentliga stridsfälte t upptaga strid med fartyg af samma värde.

-
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Detta hopande af samtliga ryska fortyg med vidt skild[u
stridsvärden till ett gemensamt manöverförband, något som
äfven röjes i striden den 27 maj, måste otvifvelaktigt anses
såsom ett fel i den ryska flottans taktiska formering. Japanerua hafva icke gjort sig skyldiga till något dylikt och på
ryska sidan torde det endast kunna förklaras genom det bristande förtroende, som högste befälhafvareu hyste gent emot
sina underlydande afdelningschefer, på grund hvaraf han icke
tilltrodde dem något initiativ utan behöll dem alla i stridslinjen under sitt eget direkta befäl.
Den u nder amiral Togo stående japanska flottan bestocl
med undantag af några hamnfartyg och den under viceamiral
Kamimura lydande II. eskadern, som bevakade Koreasnmlet,
af Japans alla öfriga sjöstridskrafter. Den utgjordes af från h varandra skilda, men enhetligt manövrerande divisioner, hvilka
till grundformering antagit den enkla kolonnen.
Enär såsom ofvan nämnts de under Kamimuras befäl
stående II. och IV. divisionenrna icke deltogo i striden, så kom
den japanska flottans divisionsindelning inom de olika manf\verförbanden att under den l O augusti vid första stridsskedets
början något afvika från den ordr-e cle bataille, som gällde hösten
190-l.
De fartyg, som å japnuska sidan deltogo i strideu, äro
sammanfattade i följande tabell:
B. Den japanska Hottans ord-re de bataille under striden
den l O augusti 190-!.
Slagskepp 1. kl. Mikasa
Fiagg~kepp, amiral Togo, högste
»
1. » Asahi
befalhafvare .
»
l. » Fuji
l . » Schikishima L Divisionen .
Pansarkryssare Nishin
»
Kasuga

j· ...

l

Pansarkryssare Y akumo
»
Kasagi
Kryssare 2. kl. Takasago
))
'2 . )) rrshi to se

] ... Flaggskepp, divisionschef.

l II.

f

Di visionen .

.
l.
!l
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Kryssare 3. kl. Akashi
3. )) Suma
3.
Izumi
3. )) Akitsusbima
))

))

))

Kryssare 2. kl. Itsnkushima
>l
2. )) Hashidate
Slagskepp 2. kl. Tshin-Yuen
Pansarkryssarn Asama
Kanonbåt Yaye-yama
16 jagare
12- 14 torpedbåtar

Flaggskepp, di visionsch eL

III. divi:;,ionen

Flaggskepp, divisionschef.

IV. divisionen.

fö,delade i 4 tm·pedbåtAottitjec.

Det måste här påpekas, att blott I. och II. divisionerna
deltogo i 1. stridsskedet, under det att den III. divisionen strax
därefter nådde stridst'ältet. Afgörandet tillkom dock den japanska tiottans hufvudstyrka, alltså den I. division en, som bestod
af fyra l. klass slagskepp och pansarkryssame Nisbin och
Kasuga, hvilka fartyg, såsom bekant, omedelbart efter fientligheternas början inköpts från Italien och oaktadt sina ringa
tontal blefvo använda såsom slagskepp.
Beträffande befälet öfver III. divisionen saknas bestämda
uppgifter, men som 3. kl. kryssaren Akashi under striden intog
plats i divisionens tete, så torde divisionschefen hafva hissat
sin flagg å detta fartyg.
Pansarkryssaren Asama och kanonbåten Yaye-yama inträffade under det 3:dje stridsskedet och bildade tillika med en
torpedfiottilj ett tillfälligt manöverförband, som under 5:te
stridsskedet ökades med ytt'lrligare tre fartyg från IV . divisionen . Divisionsbefälet torde hafva utiifvats från 2. kl. kryssaren Itsukushima under den återstående striden , enär detta
fartyg intagit plats i teten .
Af torpedflottiljerna, öfver bvars styrka tillförlitliga uppgifter saknas, synes den 1:a hafva deltagit i striden i förening
med I. divisionen , hvilken den följde på stort afstånd. De
öfriga tre synes hafva följt II. divisionen och först sedan IIL
och IV. divisionen hade inträffat, förenat sig med dessa.

-
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I-I vad japanernas taktiska formering beträffar, så synes
:äfven de bafva valt den enkla kolonnen för lwar och en af
-de fyra divisionerna, hvilka dock med samma mål för ögonen
manövrerade oberoende af hvarandra, uågot som bidrog till
.att öka hela flottans smidighet.
Under det alltså den ryska kolonnen, som bestod af tio
fartyg, var :3,600 m. lång, något som mycket försvårade signalering med köen och evaluering med det hela, hade den japanska hufvudstyrkan, alltså I. divisionen, en längd af blott
2,000 m., den II. och III. divisionen hvardera 1,200 m. och
den IV. 1,600 m .
Den japanska flottan var därför redan till följd af sin
taktiska formerin g, dock förutsatt att divisionscheferna utan att
afvakta signal voro i stånd uppfatta och förstå högste befälhufvarens afsikter, öfverlägsen den ryska , något som särskildt
under stridens 5. och 6. skeden tydligt visade sig, sedan den
ryska Hottans taktiska förband blifvit upprifna .
I enlighet med förut anförda källor utkämpades striden
.elen 10 augusti 1904 mellan ryska flottan, bestående af sex
eskaderpansarskepp, fyra oskyddade kryssare och åtta jagare,
och den japanska, som utgjordes af fyra l. kl. slagskepp, fem
pansarkryssare, fyra 2. kl. kryssare, fyra 3. kl. kryssare, ett
2. kl. slagskepp, en kanonbåt, sexton jagare och cirka 12-14
större torpedbåtar.
Härvid är att märka, det antalet japanska jagare och
torpedbåtar, som deltoga i striden, icke är tillförlitligt ocb att
såväl deras aktiva deltagande, som 2. och :3. kl. kryssames samt
andra fartygs af mindre stridsvärde, inträffade först senare
under striden, hvilken hade börjat kl. }t. lOm. e. m., så att
först i 5. skedet omkring kl. (jt. -Wm. hela den japanska fiottan
var i n veckla d däri.
För att kunna jämföra de båda Hottornas . stridsvärde behöfva vi blott betrakta deras hufvudstyrkor, därvid å den japanska sidan kryssaren Asama bortfaller, enär den anlände
först mycket sent.
Om vi därför blott taga hänsyn till båda sidors strids-
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värde i slagskepp och de pansarkryssare, som amiral Togo
använde såsom slapskepp, så finna vi, att de ryska slagskeppens 73,950 ton svara emot japanernas fyra slagskepp och
fyra pansarkryssare med 92,765 ton.
För att kunna bestämma stridsvärdena torde en jämc
förelse mellan båda flottornas svåra och medelsvåra artilleri
vara tillräcklig och kan man alldeles se bort från de öfriga
vapnen, enär just i denna strid afgörandet framkallades genom
artilleriet.

Artilleri.
Hyska flottan.

16
8
70

Kaliber.

30,5 cm. k.

25

))

20

))

15

))

J apanska flottan.

16
l

14
106

Då dessutom den ryska pansarflottans fart uppgick till
16- 18 knop och den japanska till 18-22, så tord e beträffande de artilleristiska data den senare flottan kunna betecknas såsom starkare.
Denna öfyerlägsenhet torde emellertid icke hafva varit
så stor att den alldeles uteslutit en gynnsam vändning af striden för ryssarne.
Beträffande det inflytande, som utöfvades af de svaaare
b
fartygen, hvilka under striden kommit med i elden, så torde
japanernas öfvervikt i 2. och 3. klass kryssare, jagare och torpedbåtar hafva varit så stor, att man kan ta bo·a för baifvet ) det
en del af dem äfven kom till användning mot ryssames hufvudstyrka.

Tidslwift i Sjöväseu,det.
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H vad de taktiska och militära tilldragelserna beträffa,
hvilka ledde till den händelserika striden den 10 augusti 1904,
så torde den japanska hufvudstyrkan , hvilken då var stationerad vid sin operationsbas bland Elliot-öarne, omedelbart efter
det Port Arthur-flottan börjat bryta ut kl. 5t. e. m . hafva blifvit underrättad härom genom gnist-telegram från bevakningsfartygen.
Så snart den ryska flottan kl. lOt. 30m. nått öppna sjön
kunde man på grund af dess kurs mot Kap Schantun g sluta
sig till att dess afsikt var att slå sig igenom för att nå Wladiwostok. Dess marschfart var cirka 13 knop och dess medelhastighet under striden uppskattas till 12 knop.
Af japanska flottan satte genast I. divisionen, alltså hufvudstyrkan, under Togos befäl, och II. divisionen, båda följda
af flera torpedflottiljer, likaledes kurs mot Behantung och som
de genast kunde begagna sig af sin högsta fart, under det
motståndame förlorade fem timmar vid passerandet af minspärmingame utanför Port Arthur, så kan man först.å att de
trots det längre afståndet kunde komma att skära ryska flottors kurs. Båda flottorna torde hafva fortsatt sina kurser under annalkandet, den ryska S.O-vardt och den japanska S.S.vVvm·dt.
Den japanska fl ottan skulle tillföljd af sin större hastighet tidigare hafva kunnat framtvinga en sammanstötnin g med
motståndaren, om den direkt hållit ned mot honom; men amiral Togo synes hafva velat till en början locka den fientliga
flottan bort från dess operationsbas. Under alla omständigheter måste han dock förekomma dess framträngande till
Wladiwostok, hvarför han var besluten att utkämpa en långvarig strid för att i möjligaste mått skada fienden utan att
dock behöfva riskera sin egen materiel. Eventuelt skulle den
japanske amiralen kunna nöja sig med att tvinga motståndaren anlöpa en neutral hamn, något som skulle för framtiden
hafva tillförsäkrat honom om herraväldet till sjöss i Ostasien.
Om Togo åter hade haft för afsikt att tvinga den ryska flottan tillbaka till dess operationsbas i Port Arthur, hvilket ju
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förr eller senare borde medföra dess tillintetgörande, så torde
väl endast fruktan för minor hafva nödgat honom att utkämpa
striden så långt i från Liaotung-halföns södra udde.
I hvilket fall som hälst pejlade den japanska fiottan sin
motståndare, då hon från Elliot-öarne satte kurs mot honom,
om styrbord och måste . bvn för att kunna hafva öppnat elden
under de omständigheter, som finnas angifna i stridsskedet l,
passera den fiendtliga flottan i riktning från g till h och på
stor distans. (Fig. l).
Den ryska flottan (A) synes vid passerandet hafva öppnat
elden på 11,000 m. , alltså innan den japanska flottan (B) börjat sin styrbordsgir. De båda flottornas läge i detta ögonblick
är augifvet å figuren med 10 och 10 .
Om man utgår ifrån dessa lägen och antager att båda
flottorna bibehöllo sina kurser under n ågon tid, skulle stridsafståndet blifvit oförändradt och torde elden från den ryska
flottan A hafva afgifvits från tetefartygeu och å motståndarens
sida från köfartygen i I. divisionen (I B). Under tiden närmade sig den II. japanska divisionen (II B) från f och torde
den under liknande förhålland en hafva deltagit i striden akter
och på sidan om I B.
Innan vi nu öfvergå till de båda flottornas härpå följande
rörelser, hvilka föranledt till särskilda stridsskeden , m åste vi
ännu en gång påpeka, att Ozawas diagram beträffand e lägen
och stridsafstån d icke stämma öfverens, något som naturligtvis är omöjligt med så små skizzer. På grund häraf afvika
äfven de af mig använda figurerna öfver l. och följand e ske
dena från ofvannämnda skizzer. De rättelser, som vidtagits
här utinn an torde emellertid tämligen stämma öfverens med
verkli gheten såsom de framh ållits i Ozawas beskrifning öfver
l. skedet, och hafva äfven de öfriga rekonstruerats enligt dessa
uppgifter. Att härvidlag den af starka stridsenheter bestående
hufvud styrkans deltagande i striden kom att lägga beslag på
nästan all uppmärksamhet, är ju lätt förklarligt.
U n der det de u ryska flottan bibehöll sin kurs mot Kap
Schantung, girade I B vid h styrbord hän och nådd es under
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förloppet af denna manöver lägena P I, l a och l b, hvarvid, såsom i Fig. l är antaget, I B och II B manövrerade
skilda från hvarandra. Äfven torde II B hafva styrt mera
vinkelrätt mot A:s kurs, alltså i riktningen mn; under det däremot den af Oza\m angifna riktningen rs skulle hafva hindrat
fartygen i deras eldgifning, hvilket icke i verkligheten lärer
hafva ägt rum.
I detta l. stridsskede kl. l t. lOm. e. m. besköto de båda
flottorna h varandra på cirka 6 200 a 7 200 meter och v oro samtliga fartygen å båda sidor i tillfälle att med sin ena sidt.. deltaga i striden . Striden ägde alltså rum å båda sidor under
liknande förhållanden.
Om vi nu betrakta förloppet från l. till 2. skedet, så
visar det sig, att under denna korta tid utförde den ryska flottan en förändring i divisionernas formering, hvarunder dock
flottorn as lägen i förhållande till h varandra, särskildt I B:s till
A:s, förblefve oförändrade.
Genom denna i Fig. 2 framställda förändringen i Clivisionernas formering förflyttades kryssard ivisionen till den ryska kolonnens tete, hvarest den tillsammans med kryssaren
N ovik under en längre tid bildade ett särskild t manövedörband. Enär kryssardivisionen kunde drifva upp farten till 19
knop utfördes denna förflyttning från köen till teten under 25
minuter och utan att hufvudstyrkan A behöfde minska sin
fart. Den ryska flottan torde därför tämligen snart efter passerandet af den i Fig. I augifna Pos. I haft skäl till att utföra denna omkastning och skulle det vara intressant att få
veta dessa skäl. Ehurn författaren är begåfvad med någon
taktisk fantasi, är han likväl icke i stånd att lämna några hållpunkter för dessa mått och steg.
Den utan undantag af opansrade fartyg bestående kryssardivisionen var likaväl i teten som i köen utsatt för motståndarens öfverväldigande eld och skulle helt säkert, om den
fått manövrera oberoende af hufvudstyrkan, tillika med torpedflottiljen hafva funnit flera tillfällen att mäta sig med motståndarens fartyg af samma slag. Att emellertid så ej skedde,
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oaktarlt den ryska ledningen borde haft tillfälle att iakttaga
den japanska kryssardivisionens själfständiga uppträdande, måste anses såsom ett stort misstag, h vilket får stå för amiral
Withöfits räkning.
Den uppgiften att slagskeppet Pobjeda under detta skede
träffades några gånger, hvilket skulle orsakat att hon sackade
akter öfver till köen, synes icke öfvere nsstämma med verkligligheten. Möjligen kan härigenom het1lles styrbords gir om
180 grader förklaras. En genom de fientliga träffarneorsakad
minskuing i farten torde dessutom hafva räckt längre tid.
Det är därför mera antagligt att Pobjeda tillföljd af haveri på
styrinrättningen (möjligen orsakadt af de fientliga träffame)
tvingats gira styrbord hän 180 grader. Dessutom torde i händelse af en frivillig vändning denna hafva utförts babord hän,
hvarigenom hon afiägsnat sig från den tieritliga hufvudstyrkan.
Pobj eda torde därför, genast efter det den ryslm flottan från
Pos. I fortsatte sin kurs, blifvit tvungen att göra denna gir,
hvilket föranlät det närmast varande skeppet Poltava att sacka
till skydd för Pobjeda, hvarefter båda åter slöto upp i köen
af sin division (II A). Det synes icke vara omöjligt att just
på grund häraf kryssardivisionen vid denna tidpunkt beordrades gå upp till tO ten. Genom att kasta om di visionerna, nu
när flottans kurs en gång för al la var bestämd mot Kap Scbantung, gjo rde att högste befälbafvaren, som genom omkastningen befann sig i formeringens mic1t, rönte svårigheter i ledandet af kolonnen, och förblir denna manöver en sådan obegriplig tilldragelse, hvarpå den ryska flottaus ledning är rik.
Enligt Ozawas uppgift skulle den ryska flottan klockan
lt. 25m. hafva företagit en större kursföränclriug babord hän,
hvari genom det skulle bafva lyckats densamma att tillfälligtvis öka distansen, något som dock på samma gång måste hafva
ledt till att de ryska fartygen blifvit hindrade i sin eldgifning.
Denna kursförändring, hvilkeu omedelbart åtföljts af en dylik
åt motsatt håll på cirka 12 streck, tord e för att kuuna bibehålla kursen mot Kap Schantung icke hafva varit så stor.
Beträffande den japanska flottans evaluering under denna
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tidrymd må anföras, att hnfvudstyrkan I B fortsatte, med bibehållande af distansen, (Fig. 2) sin eldgifning och tvingades
tillföljd af A:s kursförändring vid r att äfven göra en dylik
vid s, hvarvid den, för att ej sacka efter nödgades tillryggalägga sträckan till Pos. 2 a med högsta fart. Eldstriden mellan A och I B ägde därför rum på 5500 a 6000 meter, och
med ungefär samma kurser hvilket tillät ett intensivt utnyttjande af artilleriet.
Samtidigt med hufvudstyrkans kursändring vid B girade
äfven division II B vid n långsamt styrbord hän för att utbyta sin plats i köen mot Pos. 2 b babord om motståndaren .
Detta ombyte af plats, torde hafva föranledts af III. divisionens (III B) ankomst, hvilken division intog plats vid
Pos: 2 c, styrbord och akter om A. Båda divisionerna deltoo-o
b
från dessa sina lägen i elden och torde de, för att obehindrat
kunna fortsätta den, ändrat sina kurser från f till g och från
h till le, h vilket möjliggjordes genom deras stora fart. H vad
åter det taktiska värdet af de två lägena 2 b och 2 c beträffar,
så måste vi erinra oss, att A genom att placera divisionerna
I B och II B i köen väl i någon mån hindrades i sina rörelser; men invecklad i strid såsom den var med B:s hufvudstyrka, torde den endast ringa hafva bekymrat sig om dessa
båda man('verförband.
Betriiffande de båda flottornas fortsatta manövrar får man
enligt Cesarewitch's officerare antaga, att den ryska flottan under denna strid, som räckte ända till 3. skedet, alltså under
slagets första del, icke ändrade kurs. Däremot kanske A:s
största kursförändring föran}eddes af att B:s hufvudstyrka kretsade rundt den ryska flottan, hvarigenom från lägena Pos.
II och 2 det tredje skedet uppstod och Cesarewitchs skador kunna
förklaras . Då detta fartyg hufvudsakligasot träffades å styrbordssidan och likaledes skadan å roret under 5. skedet uppstod genom träff å denna sida, så är man berättigad att antaga att artilleristriden i det stora hela ägt rum under samma
kurser, hvilket förhållande också existerade ända till 6. skedet,
alltså nästan till stridens slut.
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Den ryska flottans nyss omtalade stora kursförändring
styrbord hän, Fig. 3 och 4, måste dock hafva utförts senare
än hvad commander Ozawa uppgifver, enär de 50 minuter,
som förflöto mellan lägena Pos. I och II, icke lära hafva medgifvit en så omfattande manöver. Den torde snarare hafva
ägt rum omedelbart efter ankomsten till Pos. II, i riktningen
mot gr, hvilket nödgat japanska divisionen I B att från läget
Pos. 2 a, Fig. 3, gira babord till riktningen ps i det den begagnade sig af sin större hastighet.
I hvilket fall som hälst var en:ellertid under de rådande
förhållandena en omfattande rärelse af denna art, under hvilken fartygen inom I B icke hindrades i sin eldgifning, enklare än den evolution, som enligt Ozama framställes i Fig. 4,
hvarvid teterna af båda flottorna nådde r och s, mellan 2t. 30m.
och 3t. e. m . I öfrigt synes denna evolution utförbar, fastän
den japanska flottans eldgifning därunder måste lida, enär I B:s
kursförändring i läget Pos. 2 a fartygen i teten och köen under en viss tid täcka hvarandra.
Beträffande åter de taktiska grunder, som måhända föranledt den ryska flottan att från läget Pos. II gira styrbord
hän mot g, så kunna dessa icke så lätt förklaras. A:s oväntade kursändring måste alltid inverka på B:s evolutioner, om
också blott öfvergående; men någon bestående fördel kunde
icke uppstå för flottan A, antingen B utförde sin evolution enligt fig. 3 eller fig . 4, enär I B till följd af sin öfverlägsenhet
i fart (16,5-17 knop) tämligen snart var i stånd att ånyo välja
stridsafstånd och läge till sin motståndare.
Eldstriden fortsattes nu åter på i det närmaste parallella
kurser och synes verkl1ingarne tillföljd af de korta distanserna
hafva varit intensiva. De från r till r 1 och s till s 1 gjorda
kursändringarne afkortade distansen till 3500 meter, hvarefter
den åter ökades under förflyttningen till r 2 och s 2 .
Härunder blef kryssaren Askold träffad flera gånger, h vilket föranledde att A:s kryssaredivision beordrades intaga plats
på den från fienden vettande sidan af slagskeppen; härigenom
kom högste befälhafvaren ändtligen i teten.
·
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Resultatet af artillerielden synes hafva varit tämligen lika
å ömse sidor under denna första del af striden. Emellertid
voro icke haverierna tillräckligt stora för att leda till något
afgörande. De orsakade emellertid omkring klockan 3t. 30m.,
sedan distansen åter ökats, ett tillfälligt afbrott i striden och
det är att märka att denna paus icke hade varit möjlig utan
den snabbare japanska flottans samtycke. Det är troligt att
den föranleddes af de betydande förluster, som det japanska
flaggskeppet Mikasa hade lidit; dess 30,5 cm. kanoner v oro
uneler en rätt lån g tid obrukbara. Å båda sidor hade artillerielden koncentrera ts mot motståndare ns flaggskepp, hvarigenom
dessa hade lidit stora förluster och därmed förklaras äfven
katastrofven å Cesarewitch, medförande konteramira l Withöffts
död (resultatet af ett lyckligt skott), hvarförutan den ryska
flottan säkerligen hade lyckats i sitt genombrytn ingsförsök.
Torpedflotti ljerna hade under slagets första del icke funnit något tillfälle att deltaga i striden, utan följde allt fortfarande de enskilda divisionerna på stora distanser.
Efter eldens afbrott styrde båda flottorna, med bibehållande af sin förra fart, parallella kurser men på stora afstånd
från hvarandra. Härpå ägde ett närmande rum, hvilket under 3. skedet möjliggjord e ett återupptaga nde af eld en klockan
5t. e. m. och torde fiattorna med 12 knops fart åter bafva begynnt striden cirka 40 mil från Kap Schantung. I detta skede,
Fig. 5, intog A med sin hufvudstyrk a läget Pos. III och hade
sin kryssardivis ion formerad å den från fienden vettande sidan.
Divisionern a I B och II B, formerade i kolonn, befunno sig i
läget Pos. 3 a och 3 b. Divisionen III B följde och besköt
A:s fartyg i köen. Under denna tidpunkt anlände den japanska pansarkryss aren Asama och kanonbåten Yaye-Yama och
bildade de en tillsvidare själfständig t manövreran de grupp.
Torpedflotti ljerna innehade sina skyddade lägen.
Vid öfvergången från 3. till 4. skedet skedde under de
närmaste 15 minuterna åter ett närmande mellan flottorna och
styrdes under denna tid från A och B mot f och g tilllägena
Pos. IV, 4 a, 4 b, 4 c, 4 d (Fig. 5), hvarvicl fiottan B åter drog
fördel af sin större fart.
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I detta 4. skede utkämpades en in ten si v eldstrid på en:
<'listans af 6000 meter. Enligt rysk källa uppnådde japanerna
på detta stora afståud ett utomordentligt vackert träffresultat,
enär de hade kikaresikten å sina kanoner, något som å rysk
sida däremot saknades. Detta kan förklara den ryska fiottans
sträfvan att få utkämpa striden på kortare distans, och A ändrade äfven kl. 5t. lf:>m. e. m . sin kurs mot h, hvarigenom ett
närmande mot fienden ägde rum.
Om eldstriden från kl. 5t. 15m. e. m. till början af 5.
skedet kl. 6t. 40m. e. m., och kanske ända till dess slaget ändades, hela tiden utkämpades på denna distans, så har detta
skett med japanernas bestämmanderätt, enär de tack vare sin
större fart helt och hållet kunde välja stridsafståndet. Det artilleristiska afgöraudet torde därför under denna tidrymd, efter att
förut hafva vägt lika, slagit öfver till japanernas fördel. Kl.
6t. 37m. e. m. träffades Cesarewitch två gånger strax efter h varandra af 30,5 cm. projektiler, hvilka råkade styrtornet och dödade den förtjänstfulle konteramiralen 'Vithöfft och samtidigt
orsakade haveri å styrinrättningen, hvarigenom fartyget kom
att gira 180° och tillfälligt gjordes manöverodugligt.
Konteramiral Uchtomsky, kvilken förde sin fiagg å slagskeppet Peresvjet, tog nu högsta befälet öfver flottan.
Emellertid måste signalen att »formera enkel kolonn»
sättas upp å räckverket till fiaggskeppets kommandobrygga,
enär masterna hade gått förlorade. De båda ödesdigra skotten, som tillfälligtvis försatte Cesarewitch ur stridbart skick,
orsakade äfven en upplösning af den r yska fiottaus taktiska
förband .
Beträffande de ryska fartygens rörelser und er förlopp et
af 5. skedet (Fig. 6) hålla vi oss till commander Ozawas uppgifter, hvarvid vi dock anmärka, att de icke öfverensstämwa
med tidigare och senare erhållna uppgifter, något som för öfrigt lätt kan hända, då man besinnar att de fientliga slagskeppen ständigt ändrade läge och de:;sutom voro svåra att skilja
(Forts.)
från hvarandra .
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Anbefallda sjöexpeditioner.

Hänvisning.

Korvetten Freja, vinterexpedition till Norra Atlanten och
Jviedelhafvet.
Chef : kommendörkapten A. Ekström;
Sekond: kapten G. R. Liepe;
Officerare : kapten C. L. de Champs;
löjtnant H . O. E lliot;
»
E. F. Ljungquist.
»
B. G. von Fieandt;
»
G. O. S. Udden;
underlö].tn. H. K . H . herticren
af Södermanland ·,
b
»
E. V. H. Wrangel;
»
K. T . Palm;
»
grefve G. C. A. Ehrensvärd;
»
H. Fris;
))
I. A. Oassel ;
Fartygsläkare: marinläkaren A. J. Prag;
Fartygsintendent: intendenten K . A. Trysen. ,

Till Redaktionen af Tidskrift i Sjöväsencle .

Med anledning att jag blifvit uppmärksamgjord på, att
ordföranden i Kungl. Örlogsmannasällskapet i sitt senaste anförande benämnd t »Ytterligare om Carlskrona station och flottans användning» , skulle hafva tillvitat mig, att jag i mitt anförande Stoclcholm eller Carlskrona, afgifvet den 2 dec. 1903,
hopblandat begreppen »flottan» och »kustflottan », i likbet med
hvad ordf. själf gjort i sitt anförande Carlslcrona stations betydelse för Sveriges försrar, får jag härmed hänvisa till noten
å sid . 55, 67:e årgången af Tidskrift i Sjöväsende, där det
tydligen står följande: »Med ii ottan af ses i allmänbet i den::m
a.fhandling kustflottan».
Ca riskrona den 14 november 1\)05.

C.

Kanonbåten Svenslcsuncl, vinterexpedition till rikets väst;kust.
Chef: kapten grefve K. A. Posse;
Officerare : löjtnant S. B. Sundin;
»
J. W. Osterman.

1.._

a. Flach.
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Från främmande man ner.
England.
Vid Rusk i närheten af Dublin har utförts en inskeppningsöfning,
hvarvid 2000 hästar tqgos ombord. Hästarne fördes med barkasser ut "till
transportfartyget >Kansas>, där de hissades ombord och instufvades under
däck. Därpå debarkerades åtE'f hästame genom att kastas öfverbord, hvar~
efter de tillsammans med manskapet fingo simma i land.
(United Service Gazette - 1905.)
De hitintills kända medlen att afslå torpedbåtsanfall äro: nät, strålkastare och lätt snabbskjutande artilleri. För en beslutsam och djärf
torpedbåtschef äro de dock inga oöfvervinnerliga hinder. Näten göras numera djupare för att kunna uppfånga lågt gående torpeder. Alltjämt
kvarstår dock svårigheten att vid sjöhäfning hålla dem på sin plats; dessutom lämna de icke något skydd åt stäfvarne.
Strålkastarnes utveckling har icke hållit jämna steg med torpedernas porte, hvilken nu går upp till 2 700 m.; en olägenhet som återstår att
afhjälpa hos denna viktiga del af försvarsmedlen .
(United Service Gazette - 1905.)
En ny maritim bas skall upprättas i Dove r; befästningar skola anläggas därstädes och plats beredas för eirka 33 större och mindre örlogsfartyg. Ytterst å vågbrytarue vid inloppet hafva uppsatts elektriska apparater för sträckning af svåra ståltrådstrossar tvärs öfver inloppet till skydd
mot torpedbåtsanfalL
(United Service Gazette - 1905.)
Amiral Lord Ch. Beresford's flaggskepp Bulwark tillhörande Medelhafsflottan har utfört en ~ärdel es vacker artilleriskjutning, i det man med
30,5 cm. kanonerna erhöll 17 träffar på 23 skott, och med 15 cm. kano·
nerna 73 träffar på 103 skott med en medelhastighet af 6,08 skott per l
minut.
(Proceedings of U. S. N. Institute - 1905.)

Stängselbomanordningarne vid inloppet till Plymouth hafva nyligen
pröfvats. Liknande öfningar hafva tidigare ägt rum i Portstnouth. Behofvet af stängselbommar till försvar mot torpedbåtsanfall har mer och
mer uppmärksammats af amiralitetet under de senaste åren och särskildt
har förloppet vid Port Arthur påpekat nödvändigheten af dylika.
(United Service Gazette - 1905.)
Kriget i Ostasien har visat värdet af artilleriskjutningar nattetid.
Prins Louis af Battenberg har särskildt häri öfvat sina kryssare tillsam mans med jagarne. De senare försågos för detta ändamål m ed sådan elektrisk
kontur-belysning som numera allmänt brnkas vid maritima illuminationer.
Då jagarne vid något tillfälle lyckades, utan att dessförinnan hafva blifvit belysta, komma in på torped-porte, tändes hela deras belysning, hvarpå öfning med riktning, eldgifning och afståndsbedömniug mot dem ägde
rum. Amiralitetet har tagit upp iden och beslutat utveckla den än vidare. För detta ändamål ämnar man låta tillverka stridsmål föreställande
jagare och förse dem med liknande konturbelysning. Des~a mål skola
bogseras af jagare och skjutning med pjäsernas egen ammunition äga rum
mot dem. Största uppmärksamhet måste naturligtvis iakttagas vid dy·
lika nattskjutningar till förekommande af vådabeskjutningar.
(United Service Gazette - 1905.)

:vi införsvaret vid hamnar och varf har öfvertagits af flottan; de hitintills existerande minörkompanierna hafva omdanats till fästningsingenjörkompanier. För att ej öfverskrida den fastställda numerären komma
dock framdeles 10 kompanier att upplösas.·
(United Service Gazette - 1905.)
Den utrangerade kanonbåten Rattlesnake har sänkts i Portsmouths
hamn och därpå sprängts med 136 kg. bomullskrut. Afsikten härmed
har varit att utröna dels effe kten af submarina explosioner och dels den
tid, som åtgår för att undanrödja fartygsvrak , som blifvit sänkt för att
atspärra ett trångt inlopp.
(United Ser~ice Gazette - 1905.)
Vid de nyligen hållna artilleriskjutöfningarne med jagare öppnades
delen på 1100 meter mot ett mål 1,8 meter i fyrkant. Egen fart var 14
knop. Elden fick endast afgifvas uneler l minut och blott träffar i målet
räknades. >Lee> erhöll med sina 57 mm . ss. k . 11 träffar och med 76
mm. ss . k. 4 träffar på 8 skott. >BlRckwater> fick icke så godt resultat
med sina 57 mm. ss. k. men erhöll med 76 mm. ss. k . 5 träffar på 7
skott.
Vid torpedskjutningarne afsköt hvarje jagare två med stukbara ko-
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ner försedda torpeder under 15'.o fart mot ett med 10'.o fart mötande slagskepp. l d essa skjutningar deltogo 24 fartyg, dock lyckades endast ' Waweneg > m·håJ!a två träffar. Öfningen utfördes så att jagarue tillsammans
bildade en flottillj under befäl af en flaggofficer; alltså något alldeles nytt.
(Mitteilungsn aus dem Gebiete des Seveesens.)
KriO"srätt har hållits ombord å kryssaren Argonaut för att undersöka
b
. •
orsakerna till att en 15 cm. granat exploderat i kryssarens ammumtwnsdurkar.
(United Service Gazette - 1905.)
Från :Malta skrifves, att en slup från kryssaren Carnarvon, tillhörande Medelhafsflottan, nyligen var helt nära att g!'t förlorad under minarbeten vid Lemnos. Slupen hade utlagt en mina och då allt var klart
rodde slupen bort på hvad man ansåg såsom säker distans, Inrarefter minan bringades till explosion ; härvid slungades slupen med besättni:1g högt
i luften dock utan att någon skadades.
(United Service Gazette - 1905.)
Enligt >Standard > hafva försök med att använda drakar för militära observationsändamål uneler årets manövrar utförts med synnerligen
goda resultat. Drakarne utgöra en komplettering till ballongerna, enär de
just äro användbara under sådana väderleksfö rhållanden, då ballongerna
åter blifva svåra att hanlltera. De äro förfärdigade af synnerligen lätt
materiel; ställningen är af bambu, öfverklädcl med silkestyg. Formen är
den vanliga af barn brukalle fastän dessutom ett par ving~egel finnas . Drakarne fasthållas af en smäcker ståltrådsliua, som efter behof kan uppeller afvindas å en vincilapparat och kunna de unel er lätt bris lyfta en
person ända till 1000 meter högt. Genom telefonlodning kan observatören när som hälst m eddela gjorda upptäckter till dem det vederbör. Drakarne äro för en fiende mycket svårare att upptäcka än ballongerna.
På grund af de tillfredsställande försöksresultaten skola de nu anskaffas i tillräckligt antal för alla truppförband.
En explosion ägde nyligen rum ombord å en uncl eryattensbåt i Plymouth. Dess bättre skedde dock ingen förlust af människolif, ehuru besättningen med knapp nöd lyckades att undgå katastro fe n. Tre under·
vattensbåtar, Az, A• och AG, åtföljda af en torpedbåt och bogserbåten
Nettle, upp ehöllo sig i Stokes Bay för öfningar. Strax efter det A.• sänkt
sig n ed i vattnet, kom den åter upp till ytan med aktern före, hvarvid
besättningen, som utgj ordes af 16 man, sågs med största hast skynda upp
ur styrtornet, så snart detta nått upp öfver vattenytan. De omtalade, att
en explosion skett och vatten börjat intränga i båten, antagligen genom
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den rörledning, som utgör aflopp för gasolin-ångan, då båten är under
gång i vattenytan: Vattnet hade inverkat på de elektriska batteriernas·
accumulatorer, hvarvid kloringas alstrats, hvilken orsakat explosionen.
Lyckligtvis märkte~ genast närvaron af denna gas hvarvicl befälhafvarer..
ögonblickligen vidtog anstalter för att höja båten upp till ytan, som nåddes under en depression af 35 grader med förstäfven. Båten togs därpå
in i hamnen för att dockas; men sjönk på vägen. Den bar sedermera
upptagi ts.
(United Service Ga~ette - 1905.)
Flera röster hafva höjts för afskaffandet af undervattensminorna vid:
försvaret af engelska hamnar, enär de numera måste anses såsom omoderna vapen och kanske äro farligare för de försvarande än för fi enden .
strategerna säga, att intet allvarsamt anfall kan befaras mot Englands
hamnar och arsenaler, så länge flottan innehar tillräcklig styrka och är i
stånd att hålla fiendens fartyg på vederbörligt afståncl. Ingen fiende skall
riskera att blifva sprängd genom att gå för nära inpå kusten, då han ju.
numera kan ntföra ett bom bardement på betydligt afstånd. Minornas försvarare fasthålla vid att England äger många hamnar så belägna att fientliga torpedbåtsflottiljer helt plötsligt skola kunna anfalla dem och åstadkomma ansenliga förluster. Rörligt undervattensförsvar och jagare torde
därför ej vara tillräckliga att hindra dylika plötsliga anfall kanske först
före eller samtidigt med krigsförklaringen .
Ända till helt nyligen har minförsvaret tillhört anneen, men nu öfvertagits af flottan och har det föreslagits att försvaret med minor
skall öfvorgifvas och ersätta~ med torpedfartyg och rörligt undervattensförsvaL England har två slag af hamnar, dels sådana som uteslutande·
äro afsedela för handel och dels maritima baser. De förra hafva hitintills
försvarats af minor och ett fåtal flankerande kanoner, de senare af ett
starkt såväl min- som artilleri-försvar. Om nu minorna skola utgå kommer försvaret att utgöras af artilleri, Brennan-torpecler och undervattensbåtar. Emellertid synes nu opinionen mot minorna hastigt vinna makt
och måtte blott ej detta steg en gång få allt för dyrt betalas!
(United Service Gazette - 1905.)
En af Iärdomarne från rysk-japanska kriget är att minan är mera
effektiv än torpeden.
En hel del meddelanden om minor hafva samlats och hålla nu på
att bearbetas af amiralitetet för att fastställa vissa teorier. Rattlesnake
har för detta ändamål ställts till förfogande. Torpedister och minöre>
skola nu anfalla Rattlesnake på samma sätt som artilleristema gingo åt
Belleisle. Rattlesnakes skrof förses invändigt med cement i olika tjocklek
för att undersöka om en fartygsbotten kan konstrueras tillräckligt stark
att motstå en unclervattenssprängning.
(United Service Gazette - 1905.)
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Slagskeppet Commonwealth har n yligen afgått från Plymouth till
Bantry Bay för att utföra >calibrating trials >. Amiral Percy Scott, lieute·
~nant F. C. Dreyer, artilleriofficer å Exrnouth tillika med flera andra arti llerifackmän skola öfvervara försök en, som komma att fortgå i 10 dagar.
Dessa >calibrating trials> bafva till syfte att bestämma bvarje kanons fel.
För detta ändamål fö rtöj es fartyget i smult vatten så att det ligger orörligt och bojar utläggas längs en linje å cirka 4000 meter från fartyget.
Från en observationsplats iakttages n edslagen. Alla kanonernas uppsättningar inställas för 4000 meter 08h hvarje pjäs affyras så många gånger
.att man får ett normalt utslag. Den kanon, hvars skott falla närmast
linjen, blir nu the >bogcy> och alla de öfrigas s;iktanordningar justeras
efter denna, så att de gifva samma afstånd. Amiralitetet tror sig härigenom på ett enkelt sätt hafvR löst problemet att få en säker koncentrerad
eld.
(United Service Gazette - 1905.)
En allvarsam olyckshändelse timade nyligen ombord å i\'Iagnificient
und er målskjutningsöfn ing utanför Tetuan. Härvid dödades en officer och
fyra matroser und er det att två officerare och 10 matroser blefvo svårt
skadade. Olyckan lärer hafva orsakats genom klickskott med en 15 cm.
kanon, därigenom att mekanismen öppnades för att umlersöka orsaken
till klicken, hvarvid skottet brann af.
(United f:lervice Institution - 1905.)

-527No rd eskaderns torpeds kjutningar hafva ägt rum å den öppna red.cleu vid Fret. Målen bogserades af tre jagare, gående i en cirkel mellan
ön Longne och udden Lanveoc.
Artilleriskjutning arne utförd es vid Quiberon. 1\Iålen utgjordes af
tre si lhuetter. slagskeppen passerade mål en med 12 knops fart och kryss arn e med 16 samt på 6000 meters afstånd.
Utbildningen i artilleri- och torpedskjutning hafva pågått i tre månader och nu afslutats. Därunder har en 100 kg. strid sladelad torped afskjutits, hvarjämte exercis med förstöring af undervattenskabl ar medelst
.clraggning och sprängning öfvats.
(Le Yacht -

1905.)

Inom franska marinen har vid Gavres i närbeten af Lorient utförts
-en serie mycket intressanta submarina experiment med anledning af vissa
förlopp unel er det senaste kriget. Försöken hafva gått ut på att utröna
-effektiviteten hos olika slags torpeder unel er fullt krigsmässiga villkor, sär·skildt med afseende på deras verkan mot pansar under vatten. För detta
itndamål anordnades vid lågt vatten pansarplåtar så, att de representerade
-ett fartygs undervattenskrop p, hvarpå torp eder anbragtes invid dem. Vid
följande högvatten sprängdes torpederna. Därjämte pröfvacles en sinnrik
utskjutningsappa rat för torpeder, konstruerad af kapten Baudret-Lacantinicre, och utföllo de första försöken så gy nnsamt, att man ämnar aptera
sådanR apparater å tvänne torpedbåtar för vidare pröfniug.
(United Service Gazette - 1905.)

Franske jagaren Fancon har användts för utläggning af ströminor
såsom öfning. Hädanefter komma de med särskild sken-anordning för
fällande af ströminor apterade 3:dje klass kryssame att ej längre användas härtill, utan sko1ft alla nya pansarkryssare förses med erforderliga anordningar för utläggning af minor och borttages i stället häck-torpedtuben .

Det rysk-japanska kriget har tydligen påpekat styrkan och effektiviteten af minförsvar samt nödgat alla mariner att inleda nya försök med
.clettR stridsmedel.
I Toulon, hvarest >Commission des torpilles > är förlagd, har man
naturligtvis följt med sin tid. Kyligen har en automatisk-meka nisk mina
pröfvats; härvid användes \Yattignies.
Vidare hafva försök med draggning af bottenminor utförts å redden
till Vignettcs.
(Le Yacht - 1905.)

Enligt >le Temps > kunna följande lärdomar hämtas från sista kriget. Det sekundära artilleriet är till ingen nytta å slagskepp en; dessa
skola endast hafva kanoner, som förmå att på 3000-6000 meter genomslå pansar. 24 cm. kanonerna synas vara de lämpligaste; dels äro de tillräcldigt pansarbrytande och dels mera snabbskjutande än större kalibrar.
Enhet måste förefinnas i bestyckningen. Idealet är en kanontyp, en pro·
_jektiltyp och en fartygstyp.

De nackdelar, som
typen . äro dels att de i
.att deras maskiner och
sättas ur stridbart skick.
detta genom en ökning i
.och pannor ett skyeld af

Frankrike.

vidlåda de nuvarande franska jagarne af 330-tons
hög sjö allt för snart förlora sin fart samt dels
pannor geno m den allra minsta projektil kunna
.1\Ian är därför betänkt på att söka förekomma
tons-talet till 450 a 470 samt att gifva maskiner
5 cm. tjock pansar, hvilket skulle inom alla af-

Tidslc1-ift i Sjöväsendet.

34

-

528-

stånd kunna utestän ga alla 47 mm. och 57 mm. projektiler samt 76 mm .
å afstånd öfverstigande 2,500 meter. Farten komme härigenom möjli gen
att gå ned till 25 knop.
(United Service Institution - 1905 .)

Japan.
Uneler senaste kriget hafva japanerna beslagtagit följande antal hande1sfartyg, hvilka SAclermera på grund af krigskontrabandslaster blifvi t
fråndömda sina ägare.
1ngare.
Seglare. Sammanlagclt
tontal.
Amerikanska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .
2
7028
Engelska . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .
15
48533
Franska.................... .. ..... ............
2
16W
Holländska .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l
428&
Norska ... ... ... ... ... ... .. . ... .. . .. . ... .. . ...
l
1006·
Ryska .. . . . . ... . . . . .. .. . . . . . .. . . . . .. . .. . . .. ..
13
2
25.610
Svenska .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . .
l
2562
Tyska ... .. . ... .. . ... .. . ... .. . .. . ... ... ... .. .
6
11125
Österrikiska .......................... ·.;,:· . :. ·:. :.· . :. ·_ ___:2:...__ _ _ _ _ _ _ _..:6:.:2:.:::3~1
Summa
43
2
108000
(Eugineering
1905.)
Under rysk·japanska kriget användes af japanerna uteslutande steriliseradt vatten vid sårbe handling, hvarvid man undvek själfva såret och
i stället tvättade huden. Såret öfvertäcktes sedan med steriliserad bom·
ull. Hvarje fartyg i japanska flottan var försedt med apparat för sterilisering af vatten. För 10 år sedan under kriget med Ki.na använde japanerna den antiseptiska metoden, und er det de nu upptagit det aseptiska
systemet med det resultat att af 682 svårt sårade endast 32 afliclit. Före
strid beordrades hvarje man som ingick i ett fartygs besättning att bada
och därpå ikläda sig fullständigt rena underkläder till fö-rekommande af
blodförgiftning i händelse af Rkada. Därjämte undersöktes noggrann t ögo·
nen på kanonkommendörerna och om fel upptäcktell på någon ersattes
denne med annan fullt duglig. Under strid erhöllo besi:ittningarne enprocentig borsyrelösning för att därmed tvätta ögonen om dessa tagit skada
af krutröken. Likaså erhöll h varje man bomullstussar för öronen att hindra spräckning af trumhinnorna.
(United Servi ce Gazette - 1905.)
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Följande antal örlogsfarty g hafva under senaste krig gått förlorade
genom:
.Ryska.
Japanska.
12
3
Artil!Rrield
Torpedering ............................... ....... .. ... .. ···...
8
:\'!insp rän gning ....... ........ .. .......... ;,:··..:..·.:. ;". :. ··.:. ·. :. ··. :. ·. :..·_.·. :. ·. :. ·._ _ _n;_·_ _ _ _ _1..;.0_ _
Summa
:!5
13
Japanske jagare·cbefen~, löjtnanten Yuasa's tal till sin besättnin§f
före anfallet .på ryska ryska flottan utanför Port Arthur den 8-9 februan
190!.
,, H var och en af oss måste af~ tå ifrån tanken att åt sig själf söka
förvä rfva ett ärofullt namn! Däremot skola vi genom ett gediget, gemen·
samt samarbete sträfva efter att kunna lösa vår fö relagda uppgift! Det
är en falsk uppfattning af en krigsman att onödigt offra sig eller att onödigt söka döden. Döden är icke vårt mål! Utan vi sträfva efter framgång att lösa vår uppgift. Vi dö förgäfv es, om vi ej kunna nå vårt mål.
Dör jag, tager löjtnant Yamamoto befälet. Dör äfven han. hafven I att
lyda den äldste underofficeren.
Låto.m oss nu hålla fast vid dessa mina ord allt intill sista man,
tills vi hafva löst vår uppgift! »
(The .Russo-Japanese War.)

Ryssland.
Flottans nybyggnadsiörslag, fördelad t på en t ioårsperiod omfattar :
i::llagskepp af Slava-typen .... ......... ...... ....... .. ......... ... ........... ......... 8 st.
> And rei Pervosvannei-typen.... ........ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 "
Kryssare > Bayan-typen . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G '
' förbättrad N ovik·typ.................... . .. . .. ..... .. . . . . . . . . . . . . . . . G '
> Bogaty r-typen.... .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
(j '
Jagare
> större typ ............................... ....................... · · · · ·. 50 "
Torpedbåtar ............................... ............................... .... ··· ··· .. .100 "
Frivilliga flottan skall få sin hufvudstation i vVindau.
(Proceedings of U. S. N. Institute - 1905.)
Torpedkryssaren •Emir-Buchuski > och •Finn > om 580 tons, 26
knop, samt bestyckade med två 75 mrn. ss. k. och sex 57 mm. ss. k.
samt 3 torpedtuber hafva afslutat sina profturer. Torpedkryssaren General Kondratenko bar sjösatts å finskt var f samt fyra jagare å franskt varf.
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Enligt öfverenskommclse mellan r egeringen oc h >Forrest-Gesellschaft för telegrafering utan tråd ' har marinförvaltningen öfvertagit kont rollen af de fem viktigaste stationerna : Key ~West-Panama (1000'), P ortori co-K ey \Vest (1000'), Gnatenamo-Panama (720'), Pensacola- Key West
(450') och Guantanamo--Portoric o (600'). Hvar oc h en af dessa stationer
skall kunn a u tväxla telegram med de öfriga och med fartyg, som äro förseelda m ed apparater fö r dylik telegrafering. Ytterli gare en station skall
anläggas i Sydkalifonien och öfver San Franzisko, Seattle Island, Alas ka,
Aleuterna oc h Kam schatka upprätthålla förbind elsen med Japan.
('\1ilitär Wochenblatt - 1905.)

Tyskland .
Enligt >A llgemeine Militärische Korresponde n z , ha fy a de militära
myndigbeterna beslutat att utvidga Danzig till en maritim bas af l:a klass.
Omdaningen kommer att ske under loppet af flera å r.
(Standard - 1905.)
Tyske kejsaren har befallt att med an ledning af erfarenheterna från
rysk-japanska kriget skall större uppmärksamhet iignas åt m inväsenclet.
Ett minörkompani på 200 man kommer att uppsättas och fö rl äggas till
Cuxhaven . Tyska marinen äger tre minutläggningsfartyg, som dock äro
föråld rade och på gru nd h ä ra f skola sex torpeclb;\tar ställas till nämnda
minörkompanis förfogande. 1\Ian tror sig härigenom ku n na afspärra Elbemynn ingen på 12 timmar.

En n y station för fl ottan skall anläggas vid Pearl Harbor för att
utgöra en 2000' ut i hafvet framskj uten stöd jepunkt, hvarifrån flottan skall
kunna attakera en till Ostasien framträngande fi ende i flank en .
(A rm y and Navy Journal - 1905.)

Tyska marinbudgeten inn ehöll ett anslag af 80,000 pund sterlin g
afsedt till fortsatta försök med undervattensbåtal'. Efter att. under låna
tid hafva fasthållit vid att fartyg af detta slag icke voro af något mil~
tärt eller maritimt värde hafva de tyska ma rinm yndighetern a dock nu beslutat att bygga sådana. Koerti ngs-verken i Hanover hafva nu fått beställning på Hi stycken oljemotorer för undervattensbfttal'. Dessa motorer
äro af en alldeles ny typ. Dc konsumera 12 tons olja und er 24 timmar
vid normal fa rt samt 18 ton s vid forcering. Tio stycken dylika motorer
ä ro afseelda för Kiel och de öfriga för Frankrike, där Ryssland gjort stora
beställnin gal'.
(United Service Gazette - 1905.

U. S . Amerika.
. . I. fort >.i\lonroe > bafva vid den första undervisningsk ursen i art illenSkJntnmg lle dä rstädes komm ende rade unga artillcriofficerarne uppnått
ett ~anska go~ t resultat. :\led 12 cm. kanonerna uppnådeles på ett medelafstand af 26o9 meter och med en eldhastighet af 17 sekunder per skott
18 träffar på 20 skott (90 proc.). Med 25,5 cm. kanonerna uppnåddes på
3940 meter och med 40 sekunller per skott 12 träffar på 12 skott (100
proc.), samt med 30,5 cm. kanonerna uppnåddes på 351G meter och med
80 sekunder per skott 6 träffar på 8 skott (75 procent).
(Army and Navy J ournal - 1905.)
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€n synnarlig en klar och på samma gång noggran n framställ ning af 1894 och 1895 års krig, talrikt försedd med plansche r
och kartor. Arbetet är öfversatt till engelska af major Jikemura och A. Lloyd, och rekomm enderas för alla dem , som
intresser ar sig för Ostasien och därmed samman hängand e frågor.

Littet·atur.
_,

Horatio Nelson: Englands Sailor Hero, af Richard H. w alter Scott's Publisbi ng C:o, London. Pris 2 sh. G d. net.
En. massa arbeten hafva under senaste åren utkomm it
om denne Albions son, skildrand e hans !if såsom sjöman , h ans
strategi, karaktär , brefväxl ing m. m.; men dock hafva biografierna öfver honom varit sparsam ma .
Föreligg ande bok utgör en synnerlig en intressan t biograldring af N el son ända från hans tidigaste barndom å
ski
fisk
Burham Tborpe allt intill den sisfa stora bataljclag en å Vietory då hans !if ändades.
Arbetet prydes af talrika illustrati oner och förut icke
publicera de porträtt af honom.
Farnous Fighter of the Fleet, af Edvard Fraser, London ,
.Macmillan & C:o, 8 delar a 6 sil.
Denna bok är affattad på ett för läsaren kanske bitin tills
okäudt sätt i det den icke, såsom man sku lle vilja tro, skilclrar
England s sjöhjälta r och deras !if utan förtäljer den i ställ et
om de tappra dåd, som äro förknipp ade med namn sådana
som Formidable, Jionmou th, Unrlaunterl, Royal Sovereign och
T ememire, hvilka burits af fartyg til lhörande England s stolta
flotta.
Serien slutar med berättels en om det djärfva anfall som
utfördes af Lord Charles Beresfor d och hans besättniucr med
kanonbå ten Conrlor mot Alexand rias befästnin gar 1882.,..,
Talrika illustrati oner öfver ryktbara fartyg och deras
chefer öka ännu mera vä rd et af detta intressan ta arbete.
History of the war between Japan and China. Tokyo.
The Kinkodo Publisbi ng C:o.
Föreligg ande arbete, hvaraf de första clelarne utkomm it,
är utgifvet af jaj)anska ~2:euerals tabcn och uttlliiJ'l<er
L' • ' s1g genom
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Taschenbuch der Kriegsflotten, VI årgången , 2:a upplagan ,
1905, af kaptenlö jtnanten B. Weyer; J. F'. Lehman 's förlag ,
1\hi.nchen. Pris elegant bunden 4 mark.
Sedan 1905 års första upplaga utkomm it hafva många
och stora förändri ngar iuträdt i de tiesta mariner dels genom
nybyggn ader och dels genom utranger ing af föråldrad e fartyg
samt slutligen genom förluster under lopp et af kriget i Ostasien. På grund häraf bar författar en ansett sig böra utgifva
deuna andra upplaga , bvilken omfattar alla förändrin gar till
medio af juni månad innevara nde år.
Bilderna utgöras af kopior från fotografi er, hvilket garanterar deras naturtrog enhet.
För framtide n komma för undvikan de af ökade kostnader för köpare under juni lwarje år supplem entblad att utgifvas, omfattan de alla ändringa r sedan närmast föregåen de december månad, så anordnad e , att de lätt kunna inhäftas i årets
.
upplaga.
en sålunda n edlägger
författar
Alla de värdeful la omsorge r
på detta verk borgar för att det allt fortfaran de häfdar sin
framståe nda plats bland utgifna marinka leudrar.
Dictionnaire Technique et Natique de marine. franf(ais ,
Anglais, Allemand et Italien.
Compren d les termes concerna nt l 'artillerie , l'astrono mie,
la direction des pigeons voyageur s, la construc tion n a vale en
fer et en bois, l'electrot echnie, les ballons captifs (pour observations), l'hydrog raphie, la conduite des macbine s, le materiel
maritime , la mecaniq ue, la technolo gie, le commerc e maritime ,
les equipage s de la flottes , les mines sons-mar ines, les torpilles Whitehe ad, le droit maritime , la tactique navale, les assurances, ainsi que les expressio ns les plus importan tes touchant
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les fortifications, la construction des ponts, la chimie, les chemins de fer, les explosifs, les constructions sur terre et les
travaux hydrotiques, les mathematiques, la physique etc.
Publie par la Redaction des »Mitteilungen ans dem Gebiete des Seeweesens ».
Pola 1905. Pris per del 30 mark.
I detta gedigna och vidlyftiga arbete, utgifvet med österrikiska marinministeriets tillstånd, hafva författame sökt att
på fyra olika språk åstadkomma ett lexikon för tekniska och
militära uttryck inom den nautisk-maritima vetenskapen och
därmed sammanhängande frågor.
Lexikonet är orclnadt på två sätt, dels alfabetiskt efter
engelska och franska ord, dels systematiskt, så att man under
vissa hufvudord kan återfinna dit hörande tekniska m. fL sammanställningar.
Detta högst förtjänstfulla verk torde med glädje hälsas
af icke blott örlogs- och handelsmarinernas befäl utan äfven
af alla. som hafva med skeppsbyggeri, maskinväsencle, etektricitet m. m. att syssla och rekommenderas. detsamma såsom
enastående i sitt slag.
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Nyutl<ommen militär-ma1·itim litteratur.
Brown's \Vind and Currents of the Northern and Southern Hemispheres r
and Law of Storms. Pris 2 s. 6 d.
A l\Iemorial of Horatio Nelson, af S. Baring·Gould.
elon. Skeffin gton & Son.

Pris 2 s. 6 d.
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Steam Engineering, af W. W. F. Pullen. Pris 4 s. Manchester. The·
Scientific Publisbing Company.
Brown's Marine Electrii:ian. Pris 3 s. 5 el. Glasgow. James Brown
& Son.
'· 7

'

Das russisch - japanische Herr, Kriegsmarine und die der in Ostasien in·
teressierten Staaten, af H . von Bi.'tlow, ·wien. L. IV. Seidel & Son .
Pris 3 mark.
Das Kriegschauplatz in Ostasien, ai major Joseph Schön, Leipzig. Friedrich Luckhardt. Pris 5 mark.
Das Seebeuterecht, af D:r Willy Röpcke, Leip7-ig. A. Deichertschers för·
lagsbokhandeL Pris 3 mark.
Les flottes de Combat en 1904, af cummandant de Balincourt. 4:de upp·
!agan. Berger-Levrault & C:o, Paris. Pris 6 francs.
Les torpilles et les Mines sons-marines, af H. Noalbat. 491 sidor. Pris
8 francs.
The Naval Pocket Book för 1905, af Sir W. Laird Clowes.
>The war between R•.1ssia and Japan; containing thrilling accounts of fierce
hattles by sea and land >; by Murat Halstread; vu1.1; 12:o; Philadelphia. Pris 1,75 sh.
>Admiral Pawel Stephanowitsch Nachimow >, von IV. Mamyschew; Heraus~
gegehen von W. Beresowskij; 8 o; S:t Petersburg; 0,50 rub.
, Ecole de cannonage. Balistique exte ri eure; Ap p areils de vi see et Mesm·e
des clistance. Conferences; par lieutenant de v aisseau Brisson; 208
pages avec figures et planehes; 8:o.
Der russisch-japanische Krieg in seinen Rlickwirkungen auf den ·welt-
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frieden. Mit besonderer Bezngnahme auf die Frage der Gestaltun g
und Beschaffenhei t der Zukunftsfiotte n (Panser-Linien schiffe oder
Kleinsch iffe) und der Zukö.nftigen \ Veltmachtstel lung der europäischen Grosstaaten. Auf Grund lagen eigener Beobachtunge n zur
Kriegszeit in Japan r-usammanges tal lt, von Jul. }Jem·er Offizier a. D. ;
110 seiten; Lex. - S:o; Hall e. Pris 2 mark.
Ca nieres maritimes. Ecole d Ps mousses de Ja Marine nationale; (Bu t. de
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