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Arsberättelse i minväsende, elektroteknik och 
sprängämnen för år 1903. 

Af ledamoten L. Key. 

(Forts. från sid. il9G). 

Elektroteknik. 

Inför uppgiften att redogöra för ett års utveckling inon1 

elektrotekniken står man mycket bäfvaude. 

En stor del af befintligt kapital är placeradt i elektro

tekniska papper, tusenden af nutidens vetenskapliga och tek

niska förmågor arbeta rastlöst i studerkammare och laborato

rier eller ute i praktiska tjänsten, hundratusental af fackbildad 

arbetspersonal vinna sitt liEsuppehälle genom utnyttjanrle af 

den ännu dolda energiform, som fått namnet elektricitet. Myc

ket begåfvade krafter hafva nedbrutits blott och bart genom 

försök att lösa ett så speciellt spörsmål som förbl-ittringar in

om den trådlösa telegrafien. Stora summor hafva äfven upp

offrats såväl för denna som andra inom den moderna elek

trotekniken sig yppande företeelser. 

Under sådana förhållanden och då därtill lägges en trä

gen tjänstgöring inom ett i elektrotekniskt hänseende mycket 

bearänsadt område anhålles om öfverseende med berättelsens 
"' ) 

ofullständighet. 

\'etenskaplig Särskilclt de senare årens naturvetenskapliga upptäckter 

grundval. tyckas tvinga fram en afsevärd ändring i åskådningssättet af 
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materiens byggnad och förhållande till hvad man brukar 

kalla energi. 

Icke som så, att de vises sten redan skulle vara funnen: 

eller att man ännu med auktoritet vågar framkasta det hädi

ska påståendet, att Lavoisiers lag om materiens oförstörbarhet 

icke längre är oomtvistlig. 

Därtill äro nutidens vetenskapsmän allt för goda sådana. 

Därtill fordras nog ännu år af ihärdigt arbete med tillhjälp 

af allt hvad intuition och vetenskap kan åstadkomma. Men 

redan nu skönjes en rätt lång utvecklingskedja, som sträcker 

sig mot det gamla idealet om materiens enhet. 

Den rena atomteorien med dess för hvarje grundämne· 

säregna odelbarn, ofria och homogena »minsta del» har redan 

länge fullkomnats medels Faradays joner, dessa elektriskt lad

dade atomer, hvilka skulle under vissa förhållanden kunna 

uppträda i fritt tillstånd. 

Engelsmannen d:r Johnstone Stoney gaf dessa laddnin

gar sitt säregna namn: elektroner. Så uppstodo jon- och elek

tron-teorierna. Jon-teorien har utarbetats på ett genialt sätt 

af vår landsman professor Arrhenius genom påvisandet af la

game för den elektrolytiska clissociatio11en. 

Årets Nobelpris är ett af bevisen på samtidens erkännande. 

Lorenz och hans lärjunge Zeeman, 1902 års Nobelpris

tagare, äro föregångsmännen inom elektron-teoriens område. 

Dessa Yetenskapsmän hafnt teoretiskt och experimentelt påvi

sat, hurusom under Yissa omständigheter de elektriskt laddade 

atomerna (jonerna) spalta sig, och hurusom de fria elektro

nerna lyda till en del redan bestäm bara lagar. 

De fenomen, som Arrhenius fann i elektrolyter, påvisa

des äga motsvarighet ähen i rummet. 

Dessa inom Yetenskapliga världen mycket uppmärksam

made upptäckter oclJ erfarenhetsrön hafva redan vunnit till

lämpning inom industrien, särski ldt har elektrokemiens tekniska 

tillämpning rönt inflytande. 

Konstruktiouen af såväl primära som sekundära element 

har baserats på säkrare grund. Öherallt där användning af 

elektrolyter förekommer, spårar man den nya dissociations

teoriens in verkan. 
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Elektron-teorien har nog ej ännu vunnit fullt så stor 
praktisk betydelse, men Herstädes söker man genom tillämp
ning af densamma på svårförklarliga fenomen i någon mån 
lyfta på hemlighetens slöja för att på så sätt komma under 
fund med de bästa möjliga arbetsmetoderna. 

Kännedom om materiens aggregationstillstånd har vid
gats genom Undersökningarne af de s. k. strålningsfenomenen. 

Sedan länge har man talat om en strålande materia och 
ehuru detta namn ej vunnit fullt burskap, torde det dock gif
vas »quelque chose extra ordinaire•>, efter hvad en af årets No
belpristagare, Bequerel, yttrade i sitt inför Svenska vetenskaps
akademien den 12 december 1903 hållna >>Nobelföredrag» . 

Kan man klaga öfver brist på litteratur inom minväsen
det, så är det motsatsen inom elektrotekniken. Denna sista 
gren af det mänskliga vetandet öfversvämmas nämligen af 
tryckalster. Enligt de inom Örlogsmannasällskapet gällande 
bestämmelserna sker litteraturhänvisning på särskildt sätt och 
behöfver icke årsberättelsen därmed belastas. Här torde dock 
böra framhållas vikten af att de respektive föredragame sattes 
i tillfälle att bevista sådana kono-resser eller möten där fråo·or b . ) b 

behandlas, hvilka höra inom föredragningssferen. 

Kongressen i Under 24-27 juni 1903 hölls såsom bekant i Köpen
Köpenhamn. hamn en "Nordisk teknisk och hygienisk kongress," vid h vil

ken undertecknad hade förmånen närvara. Vid nordiska tek
nikermötet 1897 och naturforskarmötet 1898, båda i Stock
holm, framhölls önskemålet, att liknande möten inom de när
maste åren måtte komma till stånd i andra nordiska hufvud
städer. 

Danska ingenjörföreningen tog saken om hand, och år 
1901 började förarbetena. Sedan danska hygieniker biträdt för
slaget och den ekonomiska sidan ansågs tryggad, bland annat 
genom ett 6000 kronor stort statsbidrag, beslöts på,ett möte den 
28 november 1902 i det nya rådhuset, att kongressen skulle 
l1ållas i Köpenhamn sommaren 1903. 
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En inbjudan med löftesrikt progr~m kringsändes i Danmark, 
Sverige, Norge och Finland och hörsammades af omkring 800 
intresserade deltagare, däribland ett 40-tal med militära titlar. 

, Onsdagen den 24 juni' öp'pnades kongressen i rrivolis 
konsertsal, h varvid hälsningstal böllos af representanter för de 
nordiska länderna samt föredrag behandlande ämnen af all
mänt tekniskt och hygieniskt intresse. Därefter besöktes 
earisbergs bryggerier nnder instruktiv ledning af styrelsen och 
högre ftmktionärer. På eftermiddagen var stor mottagning 
å rådhuset och fäst i Tivoli. Den 25 och 26 användes till 
förhandlingar, besök och utflykter inom de olika sektionerna. 
Blott ett uppräknande af allt hvad som föredrogs , diskutera
des och besågs, skulle föra alltför långt. Inom första sektio
nen >>for Vandvej-, Jernbane- og Brobygning>> förekommo en 
mängd föredrag , hvaribland n1å framhållas öfveringenjör vV. 
Lindbergs om >>Finlands vattenvägar», särskildt uppehållande 
s:ig vid Hangö hamn. Genom besök vid och redogörelse för 
anläggningarna vid Köpenhamns hamn kunde man få åtmin
stone en aning om de storartade arbeten, som där äro utförda 
.eller under byggnad. 

Ett särskildt intr.esse tilldrog sig Ny Langebro, som full
komnade,<; i början af 1903. Bron, som väger omkring 850 
tons, lyftes på 15 sekunder 15 cm. af en hydraulisk press och 
svänges 1/4 cirkel på cirka 60 sekunder af hvilken som hälst 
af de elektriska motorer, som finnas i manöverhuset. Den hv
dranliska stoppapparaten verkade utm.ärkt, och ingen stöt kunde 
förmärkas. Strömförbrukningen har visat sig vara 16 öre för 
.en fullständig manöver, med kommunens enhetspris af 1,5 öre 
per bektovattimme. 

Frihamnens mekaniska installationer voro äfven förtjänta 
af uppmärksamhet, och blifva det änllu mer, sedan de tilläm
nade Diesel-motorern"a komma i bruk_ 

Inom andra sektiouen >>for mekanisk Industri, därunder 
Skibsbyguing», förekom ej mycket dektriskt med undantag af 
Bn kort beskrifning på belysningssystem å järnvägsvagnar, 
hvaraf framgick, att de danska erfarenheterna om accumulator-

Tidslc1·ij.t i Sjövtisendet. 35 
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belysning voro rätt nedslående med afseende på ekonomisk drift. 
Inom denna sektion hölls ett lärorikt föredrag om "Spiritus
motorer", och från sjöfartssynpunkt var föredraget (och diskus
sionen) om >>Erfareuheter vid de finska isbrytarefartygens verk
samhet» e å väl som föredraget om ,, Pendulpropelleren>> af sto-rt 
intresse. 

Kornrna vi så till tredje sektionen »for Elektroteknik>> . 
Ett flertal af elektriska anläggningar besöktes och studerades, 
såsom Hovedtelefoncentralen, Elektrisk Centralstation i Gothers
gade, Östre Elektricitetsvrerk och Ny Langebro samt Frede
riksberg Elektricitetsvmrk. 

Inledningsföredraget utgjordes af >>Ud viklingen af den 
elektriske Industri i Danmarb, hvari Driftsbestyrer C. Hent
zen meddelade en mängd statistiska uppgifter, bland hvilka 
må framhållas följande: 

1902: 16000 km. statstelegrafledningar till 169> statstele~ 

grafstationer och 127 landtelefonstationer samt 6300 km. järn
bantelegrafledningar till cirka 320 stationer. 

1903 fanns det 11 olika telefonsällskap med koneession, 
och dessa förfogade öfver: 
Ledningslängd ......................................................... 114000 km. 
Abonnentsantal ... .. ...... ...... .. ...... ... ... ......... .. ... ....... 29500 
Centralst11tioner ...... ...... .. ...... ... ... .. ... ...... ............ ...... 427 
Kapital... ................................................................. :13200000 kr_ 
Antalet anställda personer, cirka........................... 1000. 

Staten har själf 4180 km . ledning och 53 centralstationer. 
Det påvisades, hurusom Danmark med afseende på an

vändandet af på elektrisk väg alstradt ljus och kraft står be
tydligt efter de flesta andra länder; så t. ex. skulle England 
hafva cirka 130 stycken lo-ljus-lampor per 1000 personer, 
Tyskland cirka 100 stycken och Danmm·k 66 stycken. Med 
afseende på motorerna skulle motsvarande s·iffiror vara: 

Tyskland ................................. 3,0 K. W. 
Danmark . .. ... ... .. ...... ...... ...... ... 1,5 >> 

Såsom en orsak härtill framluölls, att en j.ämförelsevis 
stor del af Danmarks innebyggare lefver på landet och i smärre: 
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samhällen, där elektricitetsdriften ställer sig ogynnsammare än 
t. ex. gasproduktionen och andra belysnings- och kraftkällor. 
Omkring 5000 personer skulle i Danmark hafva anställning 
vid elektrisk industri och därmed samhörande verksamhets-
grenar. 

Ingenjör C. Rossander höll ett af diskussion åtföljdt sak
rikt föredrag om >>De senaste årens författningsarbete på det 
elektrotekniska området i Sverige», särskildt uppehållande sig 
vid >>Lag, innefattande vissa bestämmelser om elektriska an
läggningar; lag om ändrad lydelse af J 9 kap. 20 § och 20 
kap. 3 § strafflagen; lag om ändrad lydelse af 2 § i förord
ningen den 14 april 1866 angående jords eller lägenhets af
stående för allmänt behof », alla utfärdade den 27 juni 1902, 
samt den 31 december 1902 utfärdade: >>Nådiga stadga om elek
triska anlä~gningar för belysning eller arbetsöfverföring. >> 

Redan i föredraget påpekades bl. a. de i vissa afseen
den rätt stränga ansvarsbestämmelserna och i diskussionen an
sågos flera af lagbestämmelserna, såsom alltför rigorösa, hvil
ket i sin tur uppkallade föredragshållaren till försvar af en 
del såsom lämpliga för svenska förhållanden, under förutsätt
ning af rätt tillämpning. 

En af Danmarks märkesmän inom telegraf- och telefon
väsendet, ingenjör C. E. Krarup, höll ett föredrag om >>Under
s0iske Telefonledningen, där ban bl. a. påvisade, hurusom tal
gränsen för äldre kablar var knappa 100 km ., för Helsingör
kabeln (november 1902) nära 200 km., för Fehmarnkabeln 
(jan. 1903) 300 km. och för Pupius (F. & G.) förslag (juni 
1903) ungefär 8-900 km. .Föredraget, som slutade med en 
förhoppning om att vid nästa teknikerkongress samtalstrafik 
skulle vara upprättad mellan Europa-Amerika, får sin rätta 
belysning vid jämförelse med öfrig litteratur i ämnet och sär
skildt en afhandling af F. Dolczalek och A. Ebeling öfver 
>> Untersuchnungen i_iber telefonische Fernleitungen Pupiu'scben 
Systems>>. (Elektrisk Zeit. 1902, häft. 49.) 

Ett ämne, som på senaste tid ådragit sig förnyad upp
märksamhet, är vagabonderande elektriska strömmar. Det be-
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höfver blott påpebs,, hurusom Köpenhan:ns spårväg kör med 
två luftledningar inom en viss raym,1 såsom säkerhet för så
dana fenomen. 

Det är likaledes bekant, att fartygskroppar och särkildt 
Jlannor äro utsatta för dessa strönunars inverkan, och ryska re
geringens uppmärksamhet är fästad därpå, efter att" döma af 
de föreskrifter, som utfärdats för de till Ostasien de~tinerade 

J·ao·arne hvaraf en Blest]·aschtschi eJ· får använda någon elek-
. t"> ' ' • ' ~ 
tricitet, detta för att sedermera jämföras med de andra. 

Kontorschef F. O. Letb höll nu ett föredrag om de me· 
del, som användas i Köpenhamn för att upptäcka och minska 
verkan af vagabonderande strömmar, bland h vilka medel , den 
omtvistade periodiska strömvändningen fick en rätt ingående 
behandling. 

Den norske Afdelningsingeni0r H. Petersen redogjorde, 
med tillhjälp af scioptikonbilder, för >> Afstemt gnisttelegrafi ,, , 
uppehållanrle sig företrädesvis vid norrmannen Anders Bulls 
system. 

Vid sällskapets sistförflutna högtidsdag hade jag förmå
nen att, så godt sig göra lät, redogöra för detta system i sam
hand med några andra afstänmingsförsök inom gnisttelegrafien . 

Efter K. \V allins föredrag »Om byggnadsåskledare och 
deras anordning» uppstod en långvarig och delvis r6ande 
diskussion hvamnder de olika principerna behandlades. Några 
af talarue höllo på nät -- andra på spetskonstruktionen , 
somliga förordade järn, andra koppar såsom material. Före
dragshållaren ställde sig på en medlande ståndpunkt. Sektio
nens tre återstående föredrag utgjorde måhända de med största 
förväntoingarne motsedda, dels på grund af de geniala ideer, 
som skulle utvecklas, och dels på grund af, att respektiYe före
clrao·shållarne voro dessa ideers förverkligare. Ingeniör V. 

b " 

Poulsen skulle visa sin » Telegrafom; fil. cl:r A. Ekström skulle 
demonstrera »Moderna telefoncentraler>>, med däri ingående af 
honom utarbetade centralbatterisystem och mellanstationsappa
rat, och till sist yar det professor P. la Oonr, folkhögskole-
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mannen, som redogjorde för »Smaa Elektricitetsv::erker, vmsent
lig baserede paa vindkraft,, , eller med andra ord >>la Cours 
elektriske Yindm0lle». 

Det är ogörligt att med några få ord referera hvad här 
meddelades och visades. Måhända kan det erbjudas tillfälle 
att på ett eller annat sätt återkomma till dessa ämnen. 

Inom sjätte sektionen >>for kem isk Industri (herunder 
Bjergvrcrksdrift, Udvindning og Behaudliug at Jord- och sten
arter samt T0rv) » förekom bland annat ett föredrag åtföljd t 
af diskussion och resolution om ,Udnyttelse af de nordiske 
Landes naturlige Energikilder (T0rvemoser, Vandfald etc.), 
gennem U d viklingen af en elektrokemisk Industri.» 

Häraf framgick det rika fält , som ännu ligger oarbetadt, 
mon äfven de mer eller mindre lyckade försök till utvinning, 
som företagits . Såsom jämförande pris på en hästkrafttimme 
anfördes: 

med människakraft ......... ..... ................ ........ . 
» hästkraft ... ... ... . . ... ... .. . .. . . . ... ............. .. . 

3 ,30 kr. 
0,70 )) 

från Köpenhamns elektricitetsverk ............. 0 ,10 " 

med to r f (som energikälla) cirka ............... O,oo± » 

Det på dagordni ngen stående tol:-fproblemet fick ytterli
gare sin belysning genom andra föredrag. 

Ingenjör O. F. Jarl demonstrerade medels figurer o oh 
preparat »Elek tromagnetisk Malmseparation>>, och genom be
sök vid 0resunds kemiske Fabrikker krmde man i detalj få 
genomgå där ar.betande maskiner. 

Ur elektroteknisk synpunkt förekom icke något mera af 
särskildt intresse med undantag för ett föredrag inom sjunde 
sektionen »Om Rensning af Drikkevand ved Ozon». 

Den tolfte sektionen »for Militmrbygiejne og Sygetrans
port, bjöd på Hera instruktiva och upplysande föredrag och 
demonstrationer af materiel ni. m. 

I s n. m band mod kongressen var en utställning anordnad 
där ett flertal firmor, arkitekter ingenjörer, före1iingar och in
stitutioner representerades geriom föremål, ritningar, tabeller 
etc. .~Jven det personliga umgänget med flera af nordens före-
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gångsmän inom teknikens olika branscher medförde ökade 
vyer och större erfarenhet. 

Ekonomiska Sedan flera år tillbaka har det varit ett tryckt läge inom 
förhållanden. den elektrotekniska industrien. Orsakerna bärtill äro nog Ber

faldiga, men torde de bufvudsakliga vara öfverproduktion och 
misslyckade spekulationer i stora kraftanläggningar. Det lig
ger så nära till bands att öfverskatta det verkliga behofvet på 
marknaden, särskildt då det gäller en vara, som redan a priori 
måste betecknas såsom nöclvändi§l:hetsartikel. N u är det ju så 
att elektriciteteD mer och mer vunnit terräng såsom en lämp
lig kraftkälla. En mängd konkurrerande firmor hafva upp
stått och arbetat på framtiden. Det säges, att en nästanruine
rande underbjudning äger rum vid anbuds afgifvande, och att 
kapital för flera år framåt har bundits om ej rent af förlorats 
vid byggandet af de stora moderna maskinerna. Men icke nog 
härmed. 'rrots gjorda försök, att genom truster, ringar eller 
syndikat afbjälpa konkurrensens vådor, är läget dock be
kymmersamt. Somliga anse, att sista balfåret af 1903 har 
vari t en rent af kritisk tidrymd. Den andra Jmfvudorsaken 
står kvar. De elektriska firmorna hafva ofta, antingen på ren 
spekulation eller också med afsikt att få omsättning, anlagt 
stora elektriska eller elektrokemiska kraftstationer, elektriska 
banor m. m., hvilka firmorna sedermera själfva fått leda så
väl med afseende på drift som ekonomi, och detta förhållande 
bar icke visat sig bärande. En bidragande orsak till den min
dre goda ekonomien är nog den stora, rent af förskräckande 
hop uppfinningar, som gjorts och göres inom branschen. Man 
kan goclt säga, att nästan hälften af alla uppfinningar, som se 
dagen, falla inom ifrågavarande område. 

Äfven om blott en ringa del häraf kommer till verkligt 
utförande och exploitering, så betyder det dock en afsevärd 
mängd kapital, som dels förbrukats i inköp och experiment 
och dels bundits vid eventuellt lyckadt fabrikat. En stor elek
trisk firma, som vill behålla ledningen eller åtminstone ej sacka 
alltför långt efter, måste - med eller mot sin vilja - inköpa 
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och genom experiment fullkomna nya uppfinningar. Såsom 
€xempel må anföras A. E. G. och N ernstlampan samt Siemens 
& Halsk,e och Pupius telefonsystem. 

Det skulle nu återstå att genom notiser, ty om något annat Elektrotek

sätt kan här icke blifva tal på grund af ämnets rikedom, niska notiser. 

söka lämna en föreställning om hvad året i öfrigt bjudit af 
beaktansvärdt inom elektroteknikens område, som sträcker sig 
inom försvarsväsenclet, åkerbruket, industrien, samfärdseln och 
fjärrförbindelsen människor emellan. Men berättelsen bar re-
dan blifvit lång nog, och den skall äfven omfatta sprängäm-
nena. Det må därför ursäktas om här blott redogöres för en 
imda, men synnerligt intressant, tillämpning af elektriciten 
inom fjärrförbindelsen, nämligen fyrdubbeltelegraflen såsom 
den auvändes vid svenska telegrafväsendet, som firat sitt fern-
tioårsj ubileum. 

Behofvet af att, med bibehållande af morse-expedition, Qua druplex. 

likväl kunna uppöka en telegraflednings arbetsförmåga bar 
förauledt, att förlidet år äfven i Snrige införts det allmänt i 
Amerika och England använda quadruplexsystemet, d. Y. s. 
det system, som medgifver samtidig expediering af fyra tele-
gram å en ledning, två i hvardera riktningen. Det quadru
plexsystem, som därvid kommit till användning, är det af Edi-
son och Nieholson uppfuuna, som sedermera af Edison ensam 
gjorts praktiskt användbart. 

Föregångaren till fyrdubbeltelegratien var dubbeltelegra
flen (duplex) och, närmare bestämclt, det slag af duplex, som 
vi benämna differentialmetoden. Denna grundar sig, som be
kant, därpå, att en bifilariskt lindad elektromagnet förblir omag
netisk, om de båda lindningsspiralerna ingå differentielt i en led
ning och genomlöpas af lika starka strömmar. Man kan således 
förmedelst en konstgjord kompensationsledning åstadkomma, 
:att en mottagningsapparat, insatt i den för utgående och in
kommande ström gemensamma ledningen, påverkas endast af 
den inkommande strömmen. En elylik duplex knn ytterligare 
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vara anordnad för telegrafering antingen med enkelström eller 
med dubbelström. I förra fallet är mottagningsapparaten 
opolariserad och i senare fallet polariserad. Genom sam-
manslagning af en enkelströms och en dubbelströms-
duplex erhålles Edisons quadruplex. Denna är i åtföl
jande teckning schematiskt åskådliggjord. H var och en 
af stationerna sönderfaller i fyra grupper: P. S. 1 växel
strömstransmittern; P, E., den polariserade mottagningsappa
raten; N. S., transmittern för ensriktad ström och N. E., 
den opolariserade eller neutrala mottagningsapparaten. De 
båda grupper, som ha att skaffa med strönniktningens om
bytande, benämnas gemensamt »den polariserade sidan», under 
det de båda grupper, där icke strömriktningen utan endast. 
strömmens styrka är bestämmande, kallas >>den neutrala sidan» ;, 
som synes, påverkas icke afsändningsapparaterna di rekt fö1· 
hand, utan af en elektromagnet, inlänkad jämte en vanlig 
morsenyckel i en lokalkedja. Transmittrarne måste ni:i.mligen 
vara kontinuitetsbevarande för att icke ledningssammanhanget 
något ögonblick skall brytas, och blifva därigenom för obekväma 
att manipulera direkt. 

Om vi nu tänka oss afsändningsapparaterna i hvila, se 
vi, att från den mindre delens af batteriet negativa pol genom 
de båda transmittrarne utgår en ström till m id ten af det pola
riserade reläets lindningar, där den grenar sig; ena delen går 
genom spiralen S, därifrån genom opolariserade reläets spiral 
sl och vidare genom kompenseringsreostaten till jord; den 
andra delen af strömmen går genom polariserade reläets spiral 
Sw opolariserade reläets spiral 8 111 , vidare ut på linjen och 
å andra stationen genom det opolariserade reläets ena lindning, 
genom motsvarande lindning å det polariserade reläet och där
ifrån genom de båda transmittrarne och batteriet till j,anl. 
Har kompenseringen ä stationeu A nu varit riktig, d. v. s .. 
har reostaten R haft lika stort motstånd som summan af lin
jens och de båda relälinclningarnes å andra stationen mot
stånd (batteriets motstånd praktiskt taget = 0), åverkas icke 
A-stationens relän; men däremot kommer tungan t å B-sta tio~ 
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nens polariserade relä att intaga ett visst läge, i detta fall mot. 
klackkoutakten. Det opolariserade reläet å stationen B är där
emot så okänsligt ställd t att dess ankare icke afficieras af den 
svaga strömmen . Kedtryckes nu nyckeln p t så, att polväxla
ren åverkas, sändes samma . vägar som förut en fortfarande 
svag ström men af motsatt riktning mot förut, hvilket allt
jämt icke åverkar A-stationens relän, men å andra stationen 
kastar tungan t öfver mot stödkontakten, så att lokalkedjan 
med skrifmaskinen slutes. Reläet N R blir däremot fortfa
rande orördt. Nedtryckes slutligen nyckeln h så, att transmit
tern för ensriktad ström aftl.cieras, utsändes å samma vägar 
som nyss från det nu uppökade batteriet B en starkare ström, 
icke åverkande egen stations mottagningsapparater, men å an
dra stationen åstadkommande, att det okänsliga neutrala (opo
lariserade) reläets N R ankare attrah0ras. Läget å tungan till 
polariserade reläet å stationen B, för hvilket strömmens styrka 
ju icke spelar någon roll, betingas fortfarande af polvända
rens läge å stationen A. 

Neutrala reläets ankare, hvilket, som förut sagts, påYer
kas blott af ström af en viss styrka, oberoende af riktningen,. 
skall alltså vara attraberadt så länge stora batteriet å A-statio
nen är verksamt. Om emellertid därunder en polvändning 
sker å A-stationen, kommer strömmen i lindningarne å reläet 
N R vid sin öfvergång från nega,tiv till positiv eller härtom 
att ett ögonblick vara nere vid noll , järnkärnan ett ögonblick 
förlora sin magnetism och ankaret följaktligen slå upp för att 
omedelbart åter attraheras. Alla ansträngningar sista tiden att 
förbättra quadruplex har därför gått ut på att konstruera det 
neutrala reläet så, att dess för morseskriften ödesdigra ström
lösa intervall blir nedbrakt till ett minimum eller på annat 
sätt oskadliggjord. Edisou begagnar sig a[ följande anordning: 
i stället för att låta neutrala reläets lokalkedja med skrifma
skin slutas öfver städkontakten c, hålles en lokalkedja sluten 
i ankarets hvilolägc öfver klacken el, och i skrifmaskinens ställe 
är ett relä insatt, hvars ankare likaledes öfver sin klackkontakt 
f sinter lokalkedjan rned skrifmaskinen s k; som synes, kom-
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mer med denna anordning, reläet ?·' att afficieras och följakt
ligen skrifapparatens sk ankare att slå upp först då reläets N R 
.ankare fullständigt återförts mot hvilokontakten d. En af den 
strömlösa intervallen orsakad "kicks» å neutrala reläet stör 
alltså icke morseskriften blott man reglerar så, att » kicksen " 
blir så liten, att ankaret icke når sin klack-kontakt. 

En annan svårighet, hvarmed quadruplex bar att arbeta, 
. är linj etrådens laddning, hvilken i synnerhet å längre linj er 
gör, att öfvergången mellan de olika Strömriktningarne förlän
ges oc:h följaktligen den ofvannämncla s. k . »kicksen>> förlän
ges. Kompenseringen för laddningen måste vid qnadruplex 
därför vara synnerligen noggrann. I bredd med reostaten R 
sitter kondensatorn C och i serie med clenna en annan reostat, 
.afsedd att försena kondensatoms urladdning, så att denna icke 
skall försiggå raskare än linjens. 

Förut är visadt, huru vi kunna åstadkomma en mot de 
.olika nycklames å A-stationen manipulering svarande skrift å 
den .andra stationens skrifapparater. Gifvetvis äro förhållan
dena enahanda i motsatt riktning. 

Är nu samtidigt duplexkompenseringen klar, är också allt 
färdigt för quadruplextelegrafering. I fråga om alla de väx
J inga r i strömstyrkor och magnetomotoriska krafter, som där
vid inträffa, kan det vara nog att citera en föreläsare öfver 
quadruplex, som yttrat: »i själfva Yerket gifves det väl icke 
inom hela området för den tillämpade elektricitetsläran något 
ytterligare exempel på en så elegant och rikhaltig samman
ställning af olikartade elektriska verkningar som i Edisons fyr
d ubbel-telegrafsystem. >> 

Å quadruplexborden användas gifvetvis en del omkastare 
för olika ändamål, galvanaskåp m. m., som ej framställts å 
teckningen. En vanlig anordning är, att med quadruplex 
förena ett Wheatstone-bord, till hvilket quadruplex polariserade 
sida vid bebof kan kastas, under det morseexpedition samti
digt pågår å neutrala sidan. 

Quadruplex användes i Sverige sedan ungefär 3
/ 4 år (1903) 

mellan Stockholm och Göteborg, men planerad t är att i närmaste 

- 521 -

framtiden införa sy"temet äfven mellan Stockholm och :Malmö, 
då den ena sidan skulle användas för Stockholms och Malmö's 
egen korrespondens och den andra sidan genom öfverdr::.gning 
i Malmö nyttjas för expeditionen Stockholm--Köpenhamn. 

De vid quadruplex Stockholm-Göteborg använda batteri
styrkorna (accumulatorer) äro 50 och 150 Yolt, arbetande å led
ningar med ett motstånd af omkring 4000 ohms . 

Sprängämnen. 

Inom sprängämnenas område har året icke erbjudit nå- Inledning. 

got af större allmänt intresse. Allt fortfarande am·ändes dy-
namiten med afarter inom den civila sprängtelmiken och bom-
ullskrutet samt pikrinsyreämnen inom militärtekniken. Detta 
med afseende på sprängmedel. Inom drifmedlens stora klass 
pågå fortfarande experiment och användning af de båda riYa-
lerna: nitrocellulosa- och nitroglycerinkrut, men som dessa till-
höra en annan Yetenskapsklass, artilleri, beröres utvecklingen 

detta afseende ej i denna årsberättelse. 

Teorierna för explosions- eller detonationsfenomenen vänta Vetenskaplig 
ännu på fullt ntenskaplig behandling af någon framtida Nobel- grundval. 

pristagare. 
En längre tid har man, såsom bekant, i vågrörelser sökt 

förklaring på en mängd företeelser i naturen , och har man 
äh·en sökt tillämpa dessa på detonationsfenomenen. 

Inför Royal Society har ett af ljusbilder ledsagadt före
drag hållits om explosionslågan, hvilken man lyckats i bild 
framställa och kunnat låta ljudvågor gå genom densamma. 
Närmare detaljer har icke kmmat erh ållas, men det är natur
ligtvis auvändandet af en mycket fullkomnad kinematograf
konstruktion, som möjliggjort visandet af plåtar exponerade 
under tiotusendels sekunder. 



I~itteratur. 

Industri i 
Sveri ge. 
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Sprängämneslitteraturen har under året tillökats med 
några böcker, hvaraf ett mycket digert lexikon , hvilket 

dock enliot fackmäns utsago och sakens natur för öfrigt, här 
' b '-' 

och där är mindre tillförlitligt. 
Då och då förekommer det en notis i facktidskrifter om 

ett eller annat underbart nytt sprängämne. Dessa notiser er
kännas i bland vara hämtade ur dagspressen och Yittna för 

öfrigt i rätt hög grad om ursprunget. Do måla nämligen i 
granna färger det ifrågavarande sprängämnets alla märkvär

diga egenskaper. Så t. ex. kan man kasta brinnande tänd
stickor på detsamma, det kan läggas på smedsstädet och ham

ras, det bryr sig ej alls om beskjutning; men om de båda 
>>elementen » slag och eld förenas , då med ens sättas alla dolda 

krafter i rörelse , och verkan blir förfärlig. Det kommer som 

en krtll dusch, då man erhåller upplysningen , att ett Yanligt 
sprängrör är tillräckligt såsom initierare, och ändå skulle tjockt 
järn kunna genomslås och is ombildas till en mindre snöstorm . 

För att öka trovärdigheten af uppgifterna meddelas Yidare, att 
den och den regeringen - hälst Förenta staternas -troligen 

kommer att antaga det nya sprängämnet för militärt bruk. 
Man bör lägga märke till det lilla ordet »troligen », som till 

kommit såsom en reservation mot möjliga opponenter från det 
konservativa officerslägret. 

De af Kungl. kommerskollegium redovisade sprängäm

nesfabrik erna inom Sverige utgjord e Hl02 följand e: 

Sprängämnesfabrik. 

Vinten ·i k en: K i t roglycerinaktiebolaget 

Annelöf: Skånska bomull skrutfabriksaktiebo-
laget .......................... .... ........ . ........ . 

P ers bergs sprängämnesfabrik ... .. .............. .. 

Gyttorps sprängämnesaktiebolag .. ............. .. . 

.A rbetare. 

134 

100 

13 

53 

Till verk· l 
ningti\'ärde. l 

l 

909000 

157335 

48000 

31\9100 

21 164771 

321 lf:i6S20G 
Grängesberg: Aktiebolaget Expres::·s..::d;:,:VI:.:.la::.:t.:...n.:...it.:... .. -:· -----'----==:-

[ 
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Af dessa Yoro två, :namligen Annelöf och Gyttorp, före

nade med krutbruk, hvilkas sammanlagda tillverkningsvärde 
af krut var 166,975 kronor. 

Förutom dessa htnnos vid samma tid ytterligare 4 krut
bruk. 

Enligt meddelanden · i tekniska tidskrifter har the New Tillverk

Explosives Company, Liwited, Stoy1rmarket, England, infört en ningsm e-

d tt t 'll k b 11 1 t · t" l t .. tod för bom· ny meto a 1 ver "a om u s cru J s orre pressen 1e er an 
1 . . u Jskrut. 

hittill s varit brukligt. Liksom alla patentbesknfmngar och lik-

nande publikationer är meddelandet rätt otydligt och anger 
icke, helt naturligt förresten, metodens alla detalj er. Man får 
veta, att det är en · särskild t konstruerad hydraulisk press, som 

jämte en mycket omsorgsfull behandling af formmassan till-
låter fabrikation af så pass stora pressenheter som 2 feet G in-
ches i diameter och 3 feet 6 inches långa cylindrar. Den ko-

niska formen p:\ t. ex. en torpedladdning framställes seder-

mera genom svarfning. Tvänne mycket viktiga faktorer vid 
det nya förfarandet skull e vara , dels utdrifvandet af all lurt ur 
pressmassan oeh dels en mycket riklig vattensmörjning af alla 

de delar , som komma i beröring med massan, hvilken själf 
tyingas upptaga en viss kvantitet vatten. 

Fördelen med den nya metoden skulle vara, att man vin
ner ända t ill 16 proc. utrymme och vidare säges tätb eten kunna 

ökas. De med smärre pressenheter alltid förlmndna olägenhe
terna Yid ladelandet försvinna ju äfven. Tillverkningskostna
den skulle kunna nedbringas med 26 procent. 

Den 16 februari 1003 inträffade en allnnsam olyckshän- Olyckshän 

del se vicl the Royal Arsenal, W oolwich, England. 

Captain H. G. Partridge, R. A., befälhafvare för »de far
liga byggnaderna» i Roy~tl Laboratory skulle , tillsammans med 

G. Jackson, förman för »the ca p and detonator departement», 
medels fosforbronsyerktyg sönderstycka ott bomullskrutstycke 
i och för undersökning af fuktighetsgraden. 

del ser. 
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Bomullskrutet var af en ovanlig stor täthetsgrad och till
verkadt enligt en särskild metod . Sedan en kvantitet af 48 
lbs. hade styckats, skedde tändning, troligen förorsakad af frik
tionen mot verktyget. Sex personer voro närvarande, af h vilka 
blott en undkom oskadad, en innebrändes och två dogo af de 
erhållna skadorna, de öfriga två blefvo svårt brända. 

Ett flertal andra 0lyckor, större eller mindre, hafva un
der året inträffat; efter att döma af tillgängliga uppgifter, för
orsakade dels af sprängämnets sönderdelning och dels af bri
stande försiktighet vid handterandet, någon gång äfven af 
åskan. 

En särskild risk vidlåder fabrikation af ammunition sam
tidigt med förvaring af större kvantiteter ingredienser i allt 
för stor närbet af tillverkningsplatsen. 
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Det rysk-japanska kriget. 
Af H. Elliot. 

Genom freden i Shimonoseki den 17 april 1896, hvilken 
fred afslutade det kinesisk-japanska kriget, erhöll Japan äfven 
halfön Liao-tong med örlogshamnen Port Arthur. Men denna 
landafträdelse ingick icke i Rysslands planer. Ryssland be
höfde en isfri hamn såsom slutpunkt för sin under byggnad 
varande transsibiriska bana och hade till den ändan kastat 
sina blickar på Port-Arthur. Länge dröjde det ej häller, förr 
än Japan efter Rysslands, i förening med Frankrike och rrysk
land, påtryckning nödgades återställa sin dyrbara besittning 
till Kina mot en ökning i krigsskadeersättningen, och redan 
1898 hade Ryssland lyckats förpakta Port Arthur med område 
på 25 år. Den transsibiriska banan fortsattes från Kharbin 
till den nyförvärfvade hamnen . 

Detta ryssames tillvägagångssätt skulle kanske Japan 
haiva tålt sig med, men hvad det icke kunde tåla var, att 
Ryssland, sedan det 1900 efter ett boxar-uppror »tillfälligtvis» 
besatt Mandschuriet äfven sökte få fast fot i Korea. Hamnen 
Mosampo på Koreas sydostkust var lämplig som mellanstation 
för de båda ryska örlogshamnarne Port Arthur och Vladivo
stok. Skulle ryssarne lyckas komma i ' besittning af denna 
hamn , sattes Japans intressen allt för mycket på spel. Genom 
en rysk örlogshamn i Korea, hvilket land, redan då Ryssland 
slog under sig Port Arthur, blifvit erkändt t>om Japans intres
sesfer, hotad es icke blott denna balfö utan Japan själft och i 
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främsta rummet dess båda örlogshamnar på andra sidan Ko
a·easundet Sassebo och Shimonoseki. 

En skarp notyäxling hade redan sommaren 1903 börjats 
mellan Japan och Ryssland. När så Japan icke fick något 
svar på sin not, huruvida ryssame enligt försäkringar ämnade ut
-rymma Mandschuriet {skulle hafva varit gjordt till8 oktober HJ03) 
tillspetsades situationen. Hyssarne drogo allt mer trupper mot 
Koreas nordgräns o.ch dess Stilla-hafsflotta ökades i oro
väckande grad. Då afbröt Japan helt plötsligt, delvis påYer
kadt af en allt mer upphetsad folkstämning, den 5 februari 
-de diplomatiska förbindelserna, och kriget var de facto för
klaradt. 

Att kampen en gäng måste komma, det insågo, redan efter 
det kinesisk-japanska kriget både Ryssland och Japan, och man 
förberedde sig också i båda länderna därpå . 

. Ar 1902 afslntade Japan en allians med England, lwar
jgenom båda landen förpliktigade sig att, i händelse någon af 
dem angrepos af mer än en makt, bistå hvarandra. 

Just vid krigets utbrott hade Japan genomfört sitt för 8 år 
sedan antagna f!ottpi.·ogram, och G slagskepp, 6 stora och 6 
små kryssare jämte jagare, alla fullt moderna, tillika med en 
del andra äldre och yngre fartyg voro färdiga att vid första 
kallelse bjuda fienden spetsen. De flesta af Japans örlogsfar
t~·g äro byggda på engelska varf. Eyssland byggde det ena 
J"artyget efter det andra på egna, franska, tyska och ameri
kanska varf, och hvarje nytt fartyg lämnade suarast m;jjligt 
Östersjön för att ·afgå ·till Ostasien. Östersjön blef nästan ren 
från moderna ryska fartyg. Då förhållandet blcf mera spänclt, 
började de båda rivalerna ä[ven söka förskaffa sig af andra 
makter redan färdigbyggda örlogsfartyg. Så lyckades i sista 
stund Japan i Genua inköpa de nyligen färdigbyggda för Chile 
beställda kryssarna Jlfor·eno och Rivadavia, o1nclöpta till Nishin 
och Kassuga. Vid krigsutbrottet låg Japan i underhandling 
ow inköp af de tre chilonska fartygen af äldre dato Capitan 
Prat, Chakabuco och Almirante Condell. 

Såsom operationsbaser för sina sjöstridskrafter dispone-
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rade Ryssland d€ båda under sista åren allt starkare befästade 
{)Ch förbättrad e örl{)gshamnarna VladiYostok och Port Arthur. 

Båda dessa kunna dock oaktadt sina starka befästningar, sin 

järnvägsförbindelse med moderlandet, sina möjligheter till · re
parationer ocb fylland€ af förråd anses föga lämpliga. Båd a 
haha sina stora olägenheter. Vladivostok, som har plats för 

d.et största antal fartyg och tillräckligt antal dockor och verk

städer, är blockerad af is en stor del af året. Port Artbur 
därenwt är isfri , men bar enelast en större docka, och den 

kunde Bj rymma de största fartygen. I öfrigt är denna hamn 

ytterligt trång, och hvad värre är, inloppet till densamma 
bar visat sig så grundt, att det endast vid högvatten, och äf

Yeu då med svårighet, kan passeras af de ryska slagskep

pen. Ytterligare en stor olägenhet, hvilkeu ryssarna, som förut 
nämnts, tänkt afbjälpa gBnom annekterande af Mosampo, är 
det stora afståndet - lOG-V - mellan VIadivastok och Port 
Arthur. 

Ungefär half,;ägs mellan dessa ryssames Låda stödje
punkter bar Japan i sina väl befästa örlogshamnar Sassebo 

{)C b Shim0noseki samt hamnen Takeshiki , liggande på ön 
Tsushima micH i Koreasund et, synnerligen fördelaktiga mari

tima baser. Såväl dessa !Jan1llar som äfven en del öfriga äro 
försedda med goda dockor och reparationsverkstäder, arsena

ler och förråd af alla slag samt stå genom ett utveckladt järn
Yägsnät i färbindelse med landets inre. Många hamnar haha 
under de senaste åren starkt befästs. 

H vad landtstridskrafterna beträffar, komma deras rö
relser icke i Jessa uppsatser att beröras, såvida de icke på 

något sätt stått i dirBkt förbindelse med sjökrigshändelserna. 
Dock torde armeernas styrka Yid krigets början böra upp
gif\'as. 

li,yssland har i fredstid en arme på öfver en million man, 
hvilken i krigstid kan s,·älla ut till närmare fyra millioner. 

Yicl krigsutbrottet fanns emellertid öster om Baikalsjön endast c:a 
160,000 man med 270 kanoner - detta oaktadt de mest ifriga 

trupptransporter så med 
Tidskrift i Sjöväsendet. 

tr::mssibirislm bmwn som sjövägen 
36 



- 528 --

från Svarta hafvet, hufvudsakligen med >>frivilliga fiottnns » 
ångare. 'rack vare en nyligen genomförd härordning kun Ja
pans här på fredsfot beräknas till närmare 200,000 man; men 
Clen aktiva armen kan bringas upp till öfver 330,000 man, 
och i allt torde vid krigstillfälle öfver en half million man 
med l ,400 kanoner kunna uppställas. Af ryska armen i Ost
asien befunno sig vid krigsutbrottet mellan 20- och 30,000 
man i resp. Port Arthur, Vladivostok och vid Jalufloden vid 
Koreas nordgräns. Resten stod vid en del viktiga punkter å 
banan Kharbin - Port Arthur. Japanska hären var dels fär
digmobiliserad och klar för inskeppning i kuststäderna, del& 
under mobilisering. 

Sjöstridskrafterna å krigsskådeplatsen visas å bifogade bilaga. 
Af denna torde framgå, att i fråga om moderna slags-kepp stodo 
Ryssland och Japan ungefär lika, med hvardera 86p00 tons, 
men att de japanska slagskeppen dock voro de ryska öfver
lägsna i fart med l knop. Pansarkryssarue på japanska sidan 
voro öfverlägsna så i fart som äfven i tonntal. Också i fråga 
om pansardäckskryssare och torpedfartyg låg Japan något öfver 
Ryssland. Hvad slagflottorna beträffa förefanns alltså, oaktadt 
skillnaden i kanonantal var ringa, en viss öfverlägs·enbet å 
japanska sidan. Denna blir så mycket större, mn man tager 
med en faktor, som icke bör förbigås , nämligen bemanningen. 
De japanska besättningarna voro sjörnän och synnerligen vät 
öfvade; om ryssame lär man väl knappast kunna säga, att de 
voro hvarken det ena eller det andra. Kommer därtill, att de 
ryska s;jöstridskrafterna, då kriget utbröt, voro spridda, blir 
öfverlägsenheten hos japanerna än större. 

Vid krigsutbrottet torde de båda flottorna haft följande 
förläggning: 

I. Uyssland. 

I Port Arthur under befäl af amiral Starck: 
7 slagskepp, Poltava, Petropavlovsk1 SevastopoZ, Peresvjet, 

Pobjeda, Betvisan och Tsessan3vitj ; 
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l pansarkryssare, Bajan; 
f> pa.nsardäckskryssare, Aslwld, Diana, Pallacla, Novile och 

Bojarin; 
2 torpedkryssare, Vsadnik och Gajdarnak; 
6 kanonbåtar, Otbaschni, Gremjaschi, Dschigit, Sabijaka, 

Giljalc od1 Bob r; 
omkring 20 jagnre; 
en del torpedbåtar; två minutläggningsfartyg, Jenisej 

och A.mur, m. fl. 

I Vlaclivostolc, under befäl af kommendör (kapitan l ranga) 
Reitzenstein: 

3 pansarkryssare. Rurik, Rossija och Gromoboj ; 
l pansardäckskryssare, Bogatir; 
transportångaren Lena samt en del torpedbåtar. 
I Chemu{po: 
pansardäckskryssaren Varjag och kanon båten Kore,jets. 
I Shan,qhai: 
kanonbåten Mandschur. 
I Niutschvan_q: 
kanon båten Sivutsch. 
I JJiosamp o: 
kanonbåten Rasbojnik. 

Dessutom funnos i i\Iedelhafvet på väg till Ostasien slag
skeppet Osljabja, kryssame Dmitri Donskoj och Aurora samt 
7 jagare och -! torpedbåtar. Dessa fartyg återvände dock snart 
till Östersjön. 

II. .Japan. 

I Sassebo, bela den moderna slagflottan, under befäl af 
amiral To go: 

6 slagskepp, Asahi, lJiikasn, Shilcishima, Hatsuse, YashimcL 
ocb Fuji; 

6 pansarkryssare, Idzumo, Aswna, Tokiva, Ivate, Yakumo 
och Asuma ; 
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-1- pansardäckskryssare, Chitosc, Takasago , Kasagi och 
Ynshino; 

omkring 20 jagare och en del torpedbåtar . 
I Chernulpo: pansardäckskryssaren Chiyoda. 
I och för rekognosering hade Togo utskickat pansardäcks

luyssaren Alcashi. Aterstoden af kryssame jämte torpedbåtar 
tjänstgjorde som bevakning för de transportfartyg, som lågo 
klara att afgå till Korea från Sassebo och andra hamnar. På 
väg till Japan och afgångna från Singapore den 5 . februari 
voro de båda nyinköpta kryssame Nishin och Kassuga. De 
aukommo till Japan redan den 14 februari. 

Att tillkämpa sig och bibehålla herravälde på hahet 
måste blih'a japanska flottans första och viktigaste uppgift. 
Ty endast med ett sådant kunde Japan med hopp om fram
gång börja ett landkrig. Enelast i skydel däråf skulle japan
ska hären kunna öfverföras till fastlandet och i första band 
till det omtvistade området Korea för att sedermera rycka fram 
mot de ryska trupperna. ·Endast genom herravälde på hahet 
kunde den för bären nödvändiga förbindelsen med hemlandet 
fullt tryggas. Genom sin starka slagflotta ocL de för opera
tioner mot de spridda ryska sjöstridskrafterna synnerligen väl 
belägna operationsbaserna i Koreasundet, Sassebo och 1'akeshiki, 
samt det genast vid krigsutbrottet annekterade Mosampo hade 
också japanerna stora chanser på hand att genom en kraftig 
offensiv mot endera af ryssarnes sjöstyrkor uppnå ett sådant. 
Men denna offensiv måste ske snart och komma oförberedt. 
'l'y ryssame skulle · säkerligen skörda föga gagn af att, innan 
förstärkningar från Medelhafvet anländt och innan de redan 
i Ostasien befintliga sjöstyrkorna hunnit förenas , bjuda sin 
fiende spetsen i öppet slag; och ju längre de kunde uppskjuta 
en afgörande strid, hvars utgång alltid var osäker, dess längre 
blef den välbehöfiiga tid den ryska armen finge för uppmarsch 
mot och koncentrering å krigsskådeplatsen. Ryssames sorg
löshet och japanernas första hänsynslösa och kraftiga attack 
gjorde emellertid med en gå11g dessa senare till herrar på 
hafvet, ett herravälde, som de tills dato bibehållit. 
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Då de diplomatisim förbindelserna den 5 februari afbrö
tos, låg amiral Togo, såsom förut nämnts, med japanska slag
flottan i Sassebo. Togos flotta hade isynnerhet under de sista 
månaderna hållits i oafbruten öl'ning, och besättningarne brunno 
af begär att få mäta sig med fienden. 

Viceamiral Togo var samme officer, som 189-! började 
kinesisk-japanska kriget genom att med sitt fartyg, kryssaren 
Naniva, sänka kinesiska trupptransportfartyget Korvshing. 

Redan den 6 februari på morgonen synes amiral Togo 
med sin flotta, efter att hafva blifvit beordrad angripa den 
rysk~, hafva afgått västvart, kon vonjerande en del transport
fartyg. Den 7 detacherade han dessa med nödia betäcknino-

b b 

(däribland pansarkryssaren Asama) vid Koreas sydvästpynt 
i\lokpo för vidare gång till Chemulpo. Vid Mokpo hade des
förinnan inträffat den detacherade kryssaren Akashi med un
derrättelser 0111 de ryska sjöstridskrafterna så i Port Arthur 
som i Chemulpo. Den 8 inträffar japanska siagliottan vid 
Kap Schantung utanför Port Arthur. 

Genom att detachera trans].JOrtfartvgen utsatte sia Too-o 
.., b o 

visserligen för risken att dessa skulle kunna tagas af den möj-
ligen från Port Arthur afgångna ryska hufvudfiottan . Men 
han ville tydligen icke genom att först visa sig i Chemulpo 
varna ryssanw utan om möjligt anfalla dem oförberedt, och 
han tog risken och lyckades. 

Ryska Hottans hufvudstyrka under amiral Starcks befäl 
hade liksom den japanska under sin vistelse i Ostasien före
tagit en del öfningar. Detta dock icke tillnärmelsevis i sådan 
grad som denna senare och hufvudsakligen enelast under de 
sista veckorna före kriget. Den låg den 8 februari seelan nå
gon tid förankrad på yttre redden vid inloppet till Port Ar
thur. )d bvacl orsak .Je kryssare lågo i Vladivostok, är ej 
kändt. Varjag och Kor·ej ets i Chemulpo blefvo i sista stund 
telegrafiskt tillbakallade, men telegrammet kom aldrig fram, 
ty kabeln var redan i japanernas händer. På kvällen den 8 
hade nåQTa J·aQ·are utsändts för rekoo-noserino· nordvart. Nå-

~ ~ b b 

got utbrott af fientligheterna tycks man icke hafva väntat, ty 
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det lär vara tämligen säkert, att ~·tterst få officerare funnos 

ombord och att så\·äl högste befälbafvaren som flertalet far

tygschefer och öfriga officerare beYistncle en bal i bud hos 

amiralinnan Starck. 
Att Togo hnft •ganska Yäl red a på ryssames läge, om nu 

detta som det berättas skett genom möte med den från Port 

Artbur den S februari med en ångare afres te ryske konsuln 

eller på annat sätt, är antagligt. I annat fall torde Yiil sYår

ligen ett så lyckaclt torpedanfall, som det hvilket inledde kri

get, bafva utförts. Detta hade följande förlopp. 

På kYällen den S februari , samma dag den japanska flot

tan anländt. utanför Port Arthur, detacherades på ungefär 30' 

elistans från denua plats samtliga jagare med order att torpe

dern de ryslm örlogsfartygen. 10 jagare styrde mot Port Ar

thur, S satte kurs på Talienvanbugten JlOIT därom , där äfven 

ett par ryska fartyg troddes befinna sig. De 10 mot Purt Ar

thur utsändn båtarna delade sig i två afdeln.iugar, bvaraf den 

ena, G båtar, anföll från sjö- och den andra, -l, båtar, angrep 

fr ån landsidan. Anfallet ägde rum klockan 11 e. m. och nt

fönles med stor precision. Omkring 20 torpeder afskötos; 

trenne af dessa träffade. Oaktadt de ryska på rekoguoscering 

utsii.ncla jagarne alla återvänd t, togo ryssarn e japanernas jagare, 

hvilka visade ryska igenkänningssignaler och sYarade på deras 

muntliga anrop, för sina egna. De märkte icke sitt misstag, 

förr än japanerna yoro dem inpå lirvet och väl inom torped

håll. Att belysning och beskjutning under sådana förballan

den blefvo mindre goda, är föga Jörvånancle, isynn erhet om 

man medräknar, att de flesta af befälet Yoro i land. I be

skjutningen cleltogo äl'ven befHstningarn e. De japanska jagm·ne 

synas hafva undkommit utau vidare skador. 

De tre träffad e fartygen voro Hetvisan i bogen, T sessare

Yitj akter, hvan-id rodret skadades, och Pallarla midskel)PS, 

midt för maskinerna. Att icke fl era träffar erhöllos, får Yii.l 

antagas bero på ntt ryssame troligen had e torpednät ute. Ett 

par japanska torpeder hittad es föl jande dag flytand e i närh e

ten af de ryska fartygen. MärkYärcligt nog tyckas skadorna 
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ej varit så stora, som man skulle väntat af torpedskott, och 
samtliga de träffade fartygen lyckades samma natt taga sig in i 
inloppet, där de sattes på land. Endast å Pallacia förorsakade 
torpedsprängningen förlust i folie De angripande jagarne för
enade sig följande morgon mod japanska hufvudflottan. De 
:8 till Talien vanbugten utsända båtarna återvände, då de där
.städes icke fuuno några ryska fartyg, omedelbart till hufvud
styrkan. 

Begagnande sig af den reducering aE den fientliga flottan 
Dcb förvirringen som jagareangreppet åstadkommit, gör amiral 
Togo redan följande dag den 9 ett angrepp mot de ryska far
tygen och befästningarne vid Port Arthur. 'ridigt i daggry
Hingen såg lllan i denna stad '['ogos lätta kryssare, Cbitose, 
Kasagi, Takasago och Yosbino i halfcirkel närma sig inloppet; 
men då ryska flottan lättade och utgick mot dem, drogo de 
s ig tillbaka mot sin hufvudstyrka, de sex elagskeppen under 
Togo och de fem pansarkryssame (Asama var detacherad till 
Cbemulpo) under befäl af konteramiral Kamimura. När hela 
japanska flottan nu närmade sig, retirerade amiral Starck 
under befäst.ningarnes kanoner. Klockan 11 f. m., då afstån
det till land var ungefär 5000 meter, öppnade amiral Togo en 
diflig eld mot de ryska fartygen och kustforten . Elden fort
gick omkring 3 / 4 timme och besvarades kraftigt såväl af de 
under gång varande oskadade fartygen, de torpederade, som 
lågo på land och befästningarne. Därefter styrde japanerna 
till sjöss utan att ryssame förföljde eller ens sökte hålla kän
ning med dem. Af de ryska fartygen skadades Poltava, No
vik, Diana och Askold af skott i vattenlinjen . Dessa skador 
Yoro dock ej <:..f svårare art och reparerades snart. Bland de 
japanska fartygen sägas Mikasa, Fnji och Ivate haha lidit mer 
eller mindre svåra l1afverier till följd af fiendens eld. Rys
sames förluster i manskap den 8 - 9 februari voro vid jagare
.angreppet å Pallada 15 döda och sårade, vid allmänna an
greppet den 9, 4 döda och 69 sårade å fartygen samt 7 döda 
-och sårade i land . Forten ledo föga af fartygens eld. }~edan 

sa mm a dag lyckades man införa Pallacia och T s ess arE\ vi t j i 
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inre hamnen, hvarefter den förra genast ingick i dockan. Het
visan däremot, hvilken sjunkit betydligt djupt ned med sin 
skadade stäf, kvarlåg där den först sattes på land vid fyrtor
net för att först provisoriskt tätas. 

Den ryska hufvudstyrkan hade alltså nu bringats i ett 
sådant tillstånd, att den knappast på länge kunde våga sig 
utanför skyddet af Port Artburs kanoner. l\Ien äfven på annat 
håll hade en svår förlust drabbat de ryska vapnen. 

Sedan någon tid tillbaka lågo i Chemulpo, Söuls hamn
stad, ryska pansardäckskryssaren Varjag och kanonbåten Ko
rejets tillika med japanska pansardäckskryssaren Chiyoda jämte 
en del neutrala örlogsfartyg. Af dessa senare funnos därstä
des vid krigsutbrottet engelska kryssaren Talbot, franska krys
saren Pascal, italienska kryssaren Elba och Förenta staternas 
kanonbåt Vicksburg. Den 7 februari efter mörkningen afgick 
helt plötsligt Chiyoda utan tända lanternor. Som inga under
rättelser från Port Arthur på några dagar erhållits- telegraf
förbindelsen hade, såsom förut nämnts, utan ryssames vetskap 
af japanerna afbrutits - afsände chefen på Varjag på ryska 
sändebudets i Söul begäran, den 8 februari kl. 4 e. m. kanon
båten Korejets med depescher till denna stad . Kanonbåten 
hann emellertid icke långt. Hedan efter 1/ 4 timmes gång möt
tes den af de fartyg Togo vid Mokpo detacherat. Denna ja
panska afdelning bestod nu af kryssame Asama, Akashi, Ta
kashiko, Naniva och Nitalm samt den föregående dag från 
Chemulpo afgångna Chiyoda jämte 8 torpedbåtar förutom en del 
trupptransportfartyg. Befälet öfver de japanska fartygen fördes 
af amiral Uriu . En del af fartygen stannade bakom den lilla 
ön Joclorni, men Chiyoda, N aniYa, Akashi och Asa ma styrde 
upp babord om Korejets och 4 torpedbåtar styrbord om detta 
fartyg. Som chefen på det ryska fartyget såg att japanerna 
voro klara så vid kanoner som torpedtuber , beslöt ban, ntir 
dessutom det sista fartyget i japanska kolonnen Asama girade 
ut och lade sig rätt framför stähen på honom, att återvända. 
Und er giren anfölls Korejets af torpedbåtarne, som mot kanon
båten afsköto tre torpeder, dock utan att träffa. Från Kore-
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jets lossades - ryssarne säga af misstag - ett par skott, lika
ledes utan resultat. Efter torpedanfallet fick Korejets ostörd 
återtaga sin förra ankarplats. Till ankarplatsen uppkommo 
samtliga de fartyg , som aufallit eller hotat Korej ets och dess
utom trenne japanska transportfartyg. De sistnämnda in
tngo si n plats nära land , kryssame lade sig på lämpliga stäl
len till deras skydd , men torpedbåtarua ankrade tätt ost om 
Yarjflg och Korejets och riktade sina torpedtuber mot dessa. 
1 såväl de ryska som japanska fartygen var man klar till 
strid . 

Som de neutrala makternas fartyg lågo miclt ibland de 
båda antagonisternas och alltså kunde lida men, därest strid 
dem emellan skulle uppstå, beslöto de förstnämndas chefer att 
om möjligt förbindra en sådan. För den skull tillkännagåho 
de genom chefen på Talbot, att lwilkendera parten, som först 
öppnade eld, skulle beskjutas af samtliga de neutrala örlogs
fartygen. Antagligen tack vare denna åtgärd blef natten också 
lugn. 

De tre transportfartygen, som redan vid ankringeu med 
hjälp af kryssames båtar, börjat att landsätta sina trupper , 
fortsatte därmed oafbrutot ti1ls fram på morgonen, då hela 
landstigningsstyrkan, 3,000 man, var debarkerad, Dessa trup
per transpor terades sedan på järnvägen från Chemnlpo till 
Söul och besatte omedelbart denna stad. 

Samtliga japanska fartyg drogo sig, sedan trupperna land
satts , tillbaka från hamnen och förenade sig med de öfriga, 
hvilka under natten legat utanför inloppet. Amiral Uriu, som 
förde sin fia gg på Naniva, meddelade, innan han afgick, såYäl 
de ryska som de neutrala fartygen, att krig utbrutit mellan 
Ryssland ocb Japan. Dessutom tillkännagar han att, chirest 
icke Varjag och Korejets före klockan 12 middagen enligt upp
forJran lämnat lwmnen, komme han att efter klockan 4 efter
middagen angripa dessa fartyg inuti densamma, och uppma
nade han därför de neutrala fnrtygen 1 att i så fall bafva läm
nat si n ankarplats inom sagc1a tid. 

De neutrala fartygscheferna sammantritdde och beslöto 
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a tt afsända en protest mot U rius anfall i neutralt vatten (i 
protesten deltog ej chefen å Yicksburg), dock öherenskommo 
de samtidigt, att om så erfordrad es utgå före klockan -l efter
middagen. En begäran af Varjags chef att kom·ojera de r_,._ 
ska fartygen utanför korean skt område f!fslogs af de neutrala 
fartygscheferna . 

Enär chefen på Varjag, »kapitan l ranga » H.udnj eff, an
såg det fördelaktigare att slåss på öppet vatten, beslöt !Jan att 
gå ut till sjöss för att upptaga strid samt om möjli gt slå sig 
igenom till Port Arthur. Klockan half 12 passerade Yarjag 
och Korejets i kolonn de ntlänclska fartygen, uneler det att 
hurrarop och nationalsånger Yäxlades . Fienden siktades snart . 
Syrlost om ön Richy lågo de G japanska kryssam e med de 8 
torpedbåtarue på den från ryssame Yända sidan. Med signal 
uppmanade amiral Uriu ryssame att gifva sig, men dessa s\·a
rade ej utan fortsatte med full fart syd \"art. J apansim eska
dern öppnade då på 8000 meter elden mot Varjag, hvilken 
inom kort besvarades af detta fartyg och något senare af 1\..o
rejets. Det mångdubbelt öfverlägsna japanska artill eri et, hvil
ket under hela striden utcelutande riktad e sin eld mot Yarjag, 
åstad kom där om bord en förödande verkatl. 

Granat och granatkartesch tycks hafya Yarit det projek
tilslag som huf\·ud sakligen användts. Också sårades eller dö
dades de tiesta af elen ryske kryssarens på däck varande be
-sättning, kom mauclo bryggan sköts ned och elen ena kanon en 
-eft er den andra försattes ur stridbart skick. Dessutom ut-
bröto, ehuru de snart släcktes, ej mindre än 5 eldsvådor. Ju 
närmare de båda styrkorna kommo bvarandra, desto Yärre blef 
tillståndet på \ T arjag oaktaclt besättningens tappra upptr~ldan

de. När så chefen, hvilken som genom ett unden·erk und
gått att blih·a dödad af en i han s omedelbara närhet explode
rande granat, finner, att rorledningen blifvit afskjuten och får 
Yeta att fartyget läcker hårdt, beslutar han att återvända. l\1en 
de tta var ltlttare sagdt än gjort, ty talröret till styrmaskinen 
var afskjutet och orderr;a till resenhandratten hörd es på grund 
nf lt:rmet ej. Fartyget, som först gir,1t babord hän, höll se-

Q HJNNR 
Q cH/rol>n 

Q /fHN.fH/ 

~ Hi77YKN 

Q 74'-'IHJH.il'fC 

0 .IYN'h'iVH 



-537-

dennera på att gå i land på -grunden vid ön Jod om i och räd

dndes endast genom en kraftig backning. Sedermera styrdes 

med propellrarne. Endast 4 kanoner voro nu brukbara, elds

våda hii.rskade och fartyget krängde, tack vare läckan, bårdt 

babord. Korejets, som var fullkomligt oskadad, vände Mven. 

Då de ryska fartygen kommo närmare hanmen, upphörde ja

panerna med elden för att icke skada de neutrala örlogsmän

nen. Varjag och Korejets ankrade bredvid dessa, hvilka ge

nast sände båtar med folk och läkare att taga hand om de 

sårade. Varjag hade l officer och 30 man dödade och J offi

cerare och 81 man sårade, förutom öfver lJUndra man, som 

erhållit lättare skador. Då »kapitat1l> H.udnjeff aesåg det vara 

Dmöjligt, i det tillstånd Yarjag befann sig, att försöka en ge

nombrytning på nytt, beslöt ban att slinka fartyget, men som 

Y arjag låg så nära de neutrala fart:-gen, att risken för dessa 

Yid sprängning var för stor, skedde sänkningen genom att 

öppna bottenventilerna, och kl. 7 e. m. sjönk kryssaren. \"id 

samma tid sprängdes äfven Korejets och den å redden liggande 

ryska l n stångnren Sungari a[ sina besättningar. Samtliga ryska 

fartygsbesättningar upptogos, innan de sänkt sina fartyg, af 

{le neutrala fartygen, med hvilka de öfverfördes till Kina, se

<lau löfte afgifvits att de icke Yidare skulle deltaga i kriget. 

Sedermera öfv!lrföroes Varjags och Korejets tappra bemanning 

till Ryssland, där de mod rätta mottogos med stora hedersbe

t.Ygelser. 
illen icke <:ndast ryssame ledo förluster i denna drabb

mng. Asama och 'l'akashiko ledo svåra skador. Af dessa lär 

'Takasbiko, då den var på benwäg för reparation, hafva sjun

kit. Enligt ryssarnos uppgift skall under striden en japansk 

torpedbåt hafva sänkts. Japanerna förlorade ähen mycket 

folie 
Singet räckte omkring en timme och afstånden växlade 

mellan 8000 och .J-000 meter. Artillerieldens verkan å Varjag, 

hvilken icke hade sköldar å sina kanoner, gifver vid handon 

behofvet af pansarskydd för dessa. .\fven tyckes fara för elds

Yåda städse vara stor. På Varjag hade man dock, innan den ut-
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gick, kastat öfver bord, hvad som ansågs briinnbart, och krys
saren var byggd efter de modernaste principer. 

De närmaste dagarna efter japanernas plötsliga brytande 
af freden och första framgångsrika anfall blefvo jämförelsevis 
lugna. Sedan de af amiral Urin i Chemulpo landsatta trup
perna utan motstånd bemäktigat sig Söul, och Korea förida
rats Iör en japansk skyddsstat, började stora trupptransporter 
till Mokpo, Mosarnpo och andra koreanska hamnar. I JVIo
sampo togo japanerna den därstädes liggande ryska kanonbå
ten Rasbojnik. Alla dessa trupper transporterades, tack vare 
att Japan äger en ångbåtsHatta på närmare 600,000 tons, ute
slutande med egna ångare. Såsom konvojfartyg användes de 
under amiral Urins befäl ställda kryssarne, kustförsvarsfartygen 
och torpedbåtarne. 

Dessa trupptransporter öfver hafvet voro nästan själf
fallet ett syn nerligen lämpligt mål för den i Ylad i v o sto k lig
gande snabbgående ryska kryssareskaderns operationer. Ett 
försök att skada japanernas förbindelser tyckes äfven hafva 
varit påtänkt af denna, ehuru utförandet ej blef så vidare 
lyckad t. 

Liksom i Port Artbur och Cbemulpo kom krigsutbrottet 
mycket öfverraskande äfven i Vlaclivostok. Dock voro de ry
ska kryssarn e fullt stridsfärdiga; och redan c1en J O februari 
gick »kapitan l ranga» Reit"enstein till sjöss med kryssame 
Gromoboj, Rossija, Rurik och Bogatir genom den, tack vare 
kraftiga isbrytare, i isen gjorda räunan. Han visade sig fi\rst 
utanför elen japanska krigshamnen Hakodate och styrde seder
mera ued i Tsugarasuudet. I detta sund siktades cle11 11 
februari tvänne japanska handelsångare, Nakanura-~1aru och 
Senoscbu-Marn. Den sistnämnda ångaren lyckades undkomma, 
men Nakanura-l\Jaru uppbringarles och sänktes, sedan dess be
sättning tagits om bord på deu ryska eskadern. Med denna 
bragel var den ryska kryssareskaderns Yerksamhet denna gång 
ändad, och seelan den i tre dagar kämpat mot en ytterligt 
hård snöstorm under G graders köld, återvände densamma till 
Vlaclivostok den J-± februari. 

.. , 
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Togo hade emell erticl snart fått reda på YladiYostokeska
derns utlöpande, och den 13 februari detacherad e ban en del 
fartyg i och för uppsökande af de ryska kryssame och sk~·d
dande af truppsändningarne. Den detacherade eskadern , 11\·il
ken stod UJ1Cler befäl af konteramiral r~amimura , bestod af 
slagskeppet Hatsuse samt pansarkryssame Yakumo, IYate, .Asu
ma och Id zu mo. Den 17 visade si g denna eskader utan för 
Vlaclivostok, där man ansåg att dess ankomst åsyftade en land
stigning ocb, till förhindrande af en sådan, skyndsamt afsände 
trupper till Possiet-viken, söder om staden . Men seda n Kami
mura öfvertygat Eig om, att de ryska kryssam e lågo i ham
nen, återvämle han omedelbart till Koreasundet. Antingen det 
Yflr fruktan för Kamimuras eskader eller möjligen andra or
saker - Reitzenstein stannade en längre ti<l i YladiYostok, 
och de japanska trupptransporterna kunde tills Yidare utan 
afbrott pågå. 

I Port Artbur fortgick med al l ihrer reparationen af de 
skadade fartygen, uneler det 'rogo med sina lättme fartyg 
strängt blockerade staden. De ryska jagarna, hvilka ännu 
knappt varit i eld en, voro, märkyärdigt nog, föga Yerksamma . 
Yisserligen gjordes ett par försök att an fa ll a fienden nattetid , 
utan att de lyckades påträffa denne, men i öfrigt inskränktes 
deras verksamhet till bevakningstj änst och rekognosceringar i 
omedelbar närhet af hamnen. Ett sådant försök ti ll anfall 
ägde rum på aftonen den 1 O februari, men sedan jagarne hela 
natten förgäfves letat efter Togos eskader, återvände de föl
jande morgon i dagbräckningen mod oförrättadt ärende till 
Port Arthur. 

För att sätta hamnen i försyarsskick , i hvilket tillstånd 
den alls icke tycks hafva varit vid krigsutbrottet, började man 
genast efter detta att i dess närbet utlägga minor. Därvid in
träffade i brådskan en del olyckshändelser, som förorsakade 
än ytterligare förluster för Ryssarne. Då minutläggningsfar
tyget J en i sej den 11 februari i Talienvanlmgten norr om Port 
Arthur var sysselsatt med utläggning af minor, upptäckte man 
där ombord en sådan , som ftutit upp. Yid försöken att bringa 
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denna till explosion råkade fartyget drifva ned mot en annan, 
nyligen utlagd mina, hvilken exploderade under dess stäf, och 
J enisej sjönk efter få minuters förlopp. Af dess 300 man 
starka besättning omkom mo 90, däribland chefen. Denne, , lm
pitan 2 ranga», Stepanoff, h vilken var upplinnare till fartyg 
af Jeuisejs typ, som utlägga minorna genom att tltsläppa dem 
från en öppning i akterstäfven, sökte själf döden i vågorna. 
Följande dag stötte kryssaren Bojarin, under en rekognosering 
strax norr om Port Arthur, på en mina, hvilken antagligen af 
storm drifvits från sitt ursprungliga läge. Minan sprängdes, 
och chefen, som ansåg att fartyget genast skulle sju n k a, be
fallde, oaktadt föreställningar, besättningen att öfvergiha det
samma Bojarin fiöt emellertid, ocb först sedan den ett par 
cl&gar öfvergifven drifvit omkring, stötte den ånyo P~. en mina 
ocb gick till botten. Chefen ställeles för krigsrätt. Afven en 
mindre rysk ångare lär hafva sjunkit genom minexplosion. 

Den våldsamma snöstorm, som elen l 0- 14 februari hind
rade den ryska Vladivostokeskaderns verksamhet, synes äfven 
bafva lagt band på Togos operationer. Natten mellan elen 13 
och 14 februari afsände han en jagareelivision på fyra båtar 
för att anfalla de ryska fartygen i Port Artburs hamn. Un
der snöstormen lyckades det endast tvänne af jagarneatt finna 
inloppet. Den ene af dem, Asagiri, påstår, att den kl. 3 f. m. 
uneler häftig eld från fartyg och befästningar in i själfva ham
nen torpederade ett stort fartyg. Den andra säger sig kl. 5 
f. rn. i inloppet bafva afskjutit ett lyckadt torpedskott mot en 
rysk örlogsman. Ryssarne förneka dock, att något fartyg blif
vit träffadt. 

:\ledan Togo förberedde sina nHsta operatiouer mot Port 
Arthur, bafva ryssame återigen fått sina sjöstridskraLter redu
cerade. Den i Shanghai liggande ryska kanonbåten Uandschur, 
hvilken, oaktadt kinesiska regeringens uppmaning att lämna 
hamnen, under allehanda förevändningar vägrat göra detta, 
ser sig, då tvänne japanska kryssare, den ena var Akitsusbima, 
visa sig uhtnför inloppet, nödsakad att afrusta för att icke falla 
i japanernas händer . 

l 
'l 
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Svårigheten att under de hårda Vinterstormarne uppe
hålla en effektiv blockad gaf med säkerhet anl edning till Togos 
försök att genom sänkande af handel sångare i inloppet söka 
innesluta den ryska flottan i Port Arthur. Det första spärr
ningsförsöket ägde rum under natten den 23-21 februari. På 
kvällen den 23 samlades vid Kap Liaoteschan , Liaotong-half
öns sydspets, 5 handelsångare på 1000 till 3000 tons deplace
ment jämte 12 stycken jagare. De för sänkning afseelda 
ångarne Bnshu-:-Iaru, Buyo-1\faru, Hokoku-Maru, Jinsen-Maru 
och rriushin-Marn voro lastade med sten, kol och kalciumkar
bid, petroleum rn . fi. brännbara ämnen, samt voro försedela 
med sprängladdningar invid fartygssidan , under vattenlinjen. 
Bemanningen utgjcrrles af frivilliga. Företaget ledeles af kom
m endörkapten Hirose. Längs kusten sökte fiottiljen swyga sig 
fram mot inloppet, så obemärkt som möjligt, men tack vare 
befästningarnes strålkastare, som beströko redden, upptäckte 
man redan på 6000 meters afstånd från Retvisan, hvilken fort
farande låg på land vid fyrtornet, först ett par jagare och se
dan de öfriga fartygen. De för sänkning afsedela ångame, som 
gingo i kolonn, utsattes omedelbart för en liftig eld såväl från 
Retvisan som från batterierna i land . Den främsta Tinshin-
1\larn erhöll snart grundskott, gin1de babord hän och sjönk 
upp unel er land. Strax därefter fick den andra, Bushu-Marn, 
sin styrapparat i olag ocb gick på land strax bredvid elen 
förra. Ahen den tredje Buyo-Maru bragtes att sjunka, iunan 
l1en framl;:om mit till afseeld plats. Enelast de två återståemle 
lyckades inkomma i inloppet oc!J bringade sina sprängladdnin
gar till explosion. Hokoku-~laru sjöuk Yicl östra strandeu, 
strax utanför Retvisan och Jinsen-.\laru på motsntta sidau, 
uneler >>Gyllene berget>>. De lågo dock så nära lt~nrl , att inlop
pet på intet sätt blef spärradt. Då ångarne sjö nko , gingo be
sättningarne i de medförda båtame. De fl esta upptogos af de 
eskorterande jagame, men [ttskilliga båtar anträffades ej i mörkret 
och förvirringen . Så clrefvos seelermera ett par af dem iland 
på Tigerhalfön, och deras besättningar togos tillfånga af ryssarne. 
En del af ångames bemanning lyckades taga sig öfver till 
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kinesiska kusten på andra siclan Petschilisundet och foro där
ifrån till Japan. Under elen senare delen af angreppet hade 
de på inre redden liggande kryssame Baj an, Askold och N o
vik utkommit och deltogo i elden, hvilken slutade vid fem
tiden . Dessa kryssare förföljd e sedermera jagarne, men åter
vände snart. 

Då det ljusuade den 24 syntes den japanska bufvudstyr
kan långt ute till sjöss men gjorde dock intet angrepp utan 
aflägsnade sig snart utom synhåll. Askold och Bajan utskic
·kades för att rekognoscera och voro på kvällen åter i Port 
Arthur. På natten utskickades de ryska jagarne men de hade 
,Jika liten framgång nu som den 10- 11 februari. De mötte 
väl och drefvo undan en del fientliga jagare, hvilka insänclts 
-för rekognoscering, men de större fartygen funno de ej och på 
morgonen voro de åter i hamn, utan att bafva varit i tillfälle 
att anfalla Togos hufvudstyrka. Retvisan besköt samma natt 
några japanska jagare, hvilka vågat sig in i inloppet . En af 
dessa fanns på morgonen som vrak på land; en annan påstå 
.sig ryssame bafva sänkt. 

(Forts. ) 



Rilaga. 

Namn. N:o. Stapelaflöpning. 

l Petropa v lovs k, 1894 

2 Pol ta va, 1894 

3 Seyastopol 18!15 

4 Peresvjet, 1898 

5 Pobjeda, 1900 

6 Re tvi san, 1900 

7 Tsessan3vitj, 19 

l Rurik, 1892 

2 Ros sia, 1896 

3 Gromoboj, 1899 

4 Baj an, 1900 

l 

l Varjag, 1899 

2 Diana, 1899 

3 Pallad a, 1899 

4 Askold, 1900 

5 Bogatir, 1901 

6 Novik, 1900 

7 Bojarin, 1901 
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Öfversikt öfver sjöstrids= 

I kolumnen >Bestyckning> beteckna de romerRka siffroma 

Ryssland .. 
l -

- t:: aS: 

l 
M-=:! ('D r. '"=:i 
00'"0 Bestyekning. 

CD ;:; - , 
~~~ 

~'O ~~ CD aq 
. o ~ -

-·C? ~-

' 

Slagskepp. 

11400 IV 30,5, XII 15, XXXII 3.7· -4.7, 6 T. 7.9 1G.5 

11000 IV 30.5, XII 15, XL 3.7-4.7, G T. 7.9 16.0 

11800 IV 30.5, XII 15, XL 3.7-4.7, 6 T. 7.9 16.0 

12700 IV 25, XI 15, XX 7 .5, XXVIII3.7·4.7, 5 T. 7.9 18.5 l 12700 IV 25, X I 15, XX 7 .!i, XXIX 3. 7· .7, 5 T. 7.9 18.5 

12900 IV 30.5, XX 15, XX 7 .5, XXXII 3. 7·4. 7, 6T. 8.3 18.0 
l 

l 

13200 IV 30.5, XII15, XX 7.5, XXII3.7-4.7, 6 T. 7.9 18.5 

Pansarkryssare. 

11700 IV 20, XVI 15, VI12,XXII3.7-4.7,GT. 8.3 18.5 

13700 IV 20, XVI 15, XII 7 .5, XXXVI 3.7-4. 7, 5T. 8.6 19.5 

13200 IV 20, XVI 15, XXIV 7.5, XXX 3.7-4, 7, 4T. 7.9 20.0 

7700 II 20, VIII 15, XX 7,5, X 0.7-4.7, 5 T. G.7 22.0 

Pansardäcks kryssare. 

6500 XII 15, XII 7.5, X 3,7-4,7, G T. 5.9 23,0 

l 1)700 \'III 15, XXI\- 7.5, VIII 3.7, 3 T. 6.4 19, 
' 6800 VIII 15, XXIV 7.5, VIII 3.7, 3 T. GA 19.0 l 

5900 XII 15, XII 7,.;, x 3,7--4,7, G T. 6.2 23.5 

GGOO XII 15, XII 7.5, X 3.7-4.7, G T. 6.1 24.0 

3100 VI ] 2, VIII 3.7-4.7, 5 T. 5.0 25.0 

3300 YI 12, IX 3.7-4.7, & T. 4.9 22.5 

l 
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-krafterna å krigsskådeplatsen. 
antal kanoner, de arabiska kalibern, T = torpedtuber. 

Japan. 

- ~~ 
Namn. 

.-1'-:j Q r.~ 

1\:o. 
Do--:;; Bestyckning. () - o ~ 

Stapelaflöpning. --- <"'"'O o ..., 
~ ~ ~ '-' aq "";;~ 

~. o 
~· -· -· 

l slagskepp. l~ 
l Fuji, 1896 12000 }rv 30,5, x 15, 

8.1 18.0 

2 Yash ima, l 89G 12500 
XXIV 3.7-4.7, 3 T. 

8.o 18.5 

3 Shikishima, 1898 15100 IV 30,5,XIV 15,XX7.n,XII3.7--±.7,4T. 8.:) 18.o. 

4 Hatsuse, 1887 ::::~~ ~IV 30.,, XIV I 5, XX 7 "• Sll3. ,.4. '• 4T 

8.2 

l 

19.0 

5 Asahi, 1899 8.:~ 18.o 

6 1\Iikasa, 1900 15400 8.3 18.5 

7 Fuso, 1878- 08 ~~oo 1 r~ 24, _n 1~ , _Iv _12, ~v 4~5, 3 T. 

l 

5.5 13.0 

s Chin Yen, 1882-95 l .300 I\ 30,o, I\ 1;:,, X 4-:J, 3 l. 6.J 14.0 

l Asan1a, 1898 
l . Pansarkryssare. 

7.-l 21.5 

2 To kiva, 1898 
} 9!100 }rv 20, XIV Hi, XII 7.6, YIII 4.7, 5 T. 

7.4 21..; 

3 Yakumo, 18D~ 9800 IV 20, XII 15, XII 7.n, vu 4.7, 5T. 7.2 20.0 

4 Idzumo, 18D9 \ }r v 20, 
7 .. ] 20.5 

5 I va te, 18!:19 
f 8900 XIV 15, XII 7.6, \'II -±.7,-± T. 

7.-1 20.5 

G As u ma, 1899 9500 IV 20, XII 15, x 7.6, VII 4.7, 4 T. 7.2 20.0 

l 7 Nishin, 180B } 
7700

1 IV 20, XIV 15, X 7.6, Yl 4.7, 4 T. 7.:3 20.5 

l s I(assuga, 1!103 I 25, II 20, XI\' 15, X 7.6, V 4.7, -±T. 7 .:) 20.0 

l 

l 

Itsnkushima, 1899 

l Pansardäckskryssare. 
G.1 16.0 

2 Jl,lat~n:;;hima, 1890 f 4300 fl32, Xlll', VI1", \'14-5, 4T. 6.1 lG.o 

3 Hashidate, 1881 fi.1 lG.o 

4 l Yo~hino, 1892 420) IY 15, YIII 12, XXII 4.7, 5 T. 5.2 2:2.3 

5 
l 

Takasago, 1897 42001l 5.~ 22.5 

6 ChitosE>, 1SD8 4800 II 20, X 12, XII 7,H, VI 4.7, 5T. 5A 20.0 

7 l l{asagi, 1898 50001 f 5.4 22.5 

8 
l 

Idzumi, 1883 3:200 n 25, vr:15, VI4.7, 3T. 5.r. 17.0 

9 

l 

Kan i va, .885 3700
1 

YIH 15, Yl 4.7, 4 T. 5.7 18.0 
l 

lO Takashiko, 1885 3700! X 15, \'I 4.7, 4 T. 5.7 18.0 
l 



-546-

11 

12 

13 

14 

lfi 

lo 

17 

Torpedfartyg. 
To1pedkryssm·e. 

l Vsadnik, 1893 410 IX 4.7, 2 T. 3 .0 20.0 l 
2 Gajuamak, 1893 435 IX 4.7, 2 T. 3.0 20.0 2 

3 

4 
Jagm·e. 

l Burjakoff 250 V 4.7, 2 T. 3.0 30.0 l 

2 Rjeschiteljni 2 

3 Rasjaschi 3 

4 Rastoropni 4 

5 Siljni 5 
(i Serditi ö 

7 Smjeli 2.0 
} 27.0 

8 
220 I 7.5, III-V 4.7, 2 T. 3.5 Storoschevoj 

7 

s 
9 Stereguschi 9 

lO Skori lO 
11 Straschni 11 

12 Strojni 12 

13 Statni 13 

14 Bojevoj 14 

15 Bditeljni 15 

l ö BesposC'hadni 
2.o 

} 27.0 17 Besstraschni 350 I 7.5, V 4.7, 2-3 T. 
3.5 

18 Besschumni 

16 

17 

lS 
19 Bojki 19 

20 Burni 

Akitsushima, 1892 

8un1a, 1895 

Akashi, 1897 

Chiyocla, 1900 

Otta va, 1903 

Ni taka, 1903 

Tsushima, 1904 

To1pedlc1·yssm·e. 

Yarjeyama, 1889 

Tatsnta, 1894 

lVIiyako, 1897 

Tchihaya, 1900 

Jagare. 

Akebono 

Ikazuki 

Inazuma 

Sazanami 

O b oro 

Muraktuno 

Sh inonome 

Shintnuh i 

Yugiri 

l\: a ge ro 

Usugumo 

Shirakumo 

Asashiro 

A katsuki 

Kasumi 

Barnsarne 

Hayatori 

)lsaglri 

.:\Iurasame 
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32001 IY Hi, VI 12, X 4.7, 4 T . 

2700 II 15, VI 12, XII 4.7, 2 T. 

2800 II 15, VI 12, XII 4.7, 2 T. 

2400 X 12, XV 4.7, 3 T. 

3000 II 15, VI 12, VI 7.6. 

} 3±oo }vr 15, x 7.6, IV 4.7. 

Torpedfartyg. 

1600 III 12, VIII 4.7, 2 T. 

900 Il 12, IV 4.7, 5 T. 

1800 fl 12, X 4.7, 2 T. 

1300 II 12, X 'i.ö, 5 T. 

311 I 7.n, Y 5.7, 2 T. 

if! I 7.6, V 5.7, 2 T. 

381 I 7.n, V 5.7, 2 T. 

5.3 19.0 

4.6 20.0 

4.8 HJ.ö 

4.3 HJ.o 

4.8 2l.o 

5.0 20.0 

5.0 20.0 

4.1 20.0 

3.0 21.o 

4.0 20.0 

3.0 21.5 

1.7 1 31o 

1.5 l 30.0 

2.:2 

2.v 3l.rl 
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21 Vnimateljni l 22 Ylastni 

23 Grosoyoj 310 I 7.5, y 4.7, 2 -- 3 T. 

24 Vnusr:hitcljni l 25 Vinoslivi 

To1pedbåtar. 

N:ris 201-206 (6 st.) 75--140 II 3.7, 2-3 T. 

K:ris 20$-211 (4 st.) 120 II 3.7, 3 T. 

2.o 2G.o 

2.5 17-201 

2.0 19.0 l 

T01-pedbåtm·. 

15 ,;tycken 152 nr 4.7, 3 T. 1.5 29 

l 127 III 4.7, 3 T. 1.3 28 

K:ris m-~18 (8 st .) 23 l T. 1.5 12.0 l 115 II 4.7, 4 T. 1.8 20 

l 203 II 3.7, 4 T. 1.5 19 

20 80 I 4.7, 2--3 T. 20 

lO 50 I 4.7, 2 T. 20 

15 110 I 4.7, 3 T. 24-27 

20 50--74 I 3.7 -4.7, 2 T. 13-20 

Kustförsvarsfartyg. Kustförsvarsfartyg. 

l Ds<.:higit, 1873 1300 II 15, IV 10.6, X 4.7. 4.n 10.0 l 
2 Rasbojnik, Ui78 1300 II 15, I\T 10.6, x 4.7, 2 T. 4.0 12.0 

i.l Sabijaka, Hi78 1200 lY 10.6, XII 4.7, 2 T. 4.3 14.0 

4 Sivutsch, 1884 1100 I 20, VI 15, \"l 10.6, v 3.7. 2.8 10.3 

5 Bob r, 1885 1200 I 23, VI 15, Yl lO.n, V 3.7. 2.8 11.o 

l Amagi, 1877 900 VI 12, IV 4.7. 4.0 10.o 

2 Ivaki, 1878 700 I 15, I 12, II 7.6. 4.0 10.0 

3 Tsukushi, 1881 1~00 1 II 25, I~ 12, I 7.6, II 4.7 4.4 14.0 

4 Akagi, 1886 600 IV 12, \I 4.7. 3.0 10.0 

5 Maya, 188G GOO I II 15, IV 4.7 . 3.0 lO.o 

G Korej ets, 1886 1300 II 20, I 15, lY 10.6, Yl 4.7, l T. i.l •) 13.0 

7 .i\Iandschur, 1886 1400 II 20, l 15, IY lO.G, VI 4.7, l T. 3? 13.o 

6 Tchokai, 1887 600
1 

I 21, I 12. 3.o 10.0 

7 Atago, 1887 600 I 21, I 12. 3.0 10.0 

8 Gremjatschi, 1892 1700 }r 23, I 15, lY 7.6, X 3.7, 2 T. 
3.7 13.0 

9 Otvas<.:lmi, 1ö92 1900 3.7 13.0 

8 Heiyen, 1887 2200 I 2G, II 12, Y 4.7. 4.2 10.0 

9 Oshima, 1891 GOO IV 14, IV 4.7. 3.0 13.0 

lO Giljak, 1897 1300 I 12, Y 7.n, lY 3.7-4.7, l T. 2.!1 11 .4 10 Kongo, 1877 
} 2300 

11 Hiyei, 1877 
III 17, Yl 15, II 7.6, II 4.7, 2 T. 5.3 13.0 

12 Kaimon, 1877-82 1400 II 17, VI 12, I 7.6. 5.o 12.0 

13 Tenriu, 1878-83 1500 I 17, I 15, lY 12, I 7,G. 5.2 12.0 

14 Sayien, 1883 2500 II 21, l 10, 1 7.G, Yl 4.7, 4 T. 4.7 15.0 

15 Katsnragi, 1885 l 1500 16 .J am a to, 1885 II 17, v 12, I 7.6, IV 4.7. 4.(i 12.0 

17 l\Iusashi, 188G 

18 Takao, 1888 1800 IV 15, I 12, I 8, lY 4.7, 2 T. 4.o 15.9 
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Ryssland, Hjälpfartyg: 

Minutläggningsfartygen J enisej, Amur, Aleut och K>~m
tjadal, 3 transportfartyg tillhörande örlogstlottan och åtskilli ga, 
tillhörande »frivilli ga f-lottan >> samt 2 hjälpkryssare, Lena och 
Angara på 10000 tons och med 19.5 knops fart . 

Japan, Hjälpfartyg: 

l torpecldepotfartyg, l mintransportfartyg, 3 lasarettsfar
tyg samt 3 hjälpkryssare på öfver GOOO tons och med 17 knops 
fart. Dessutom disponerades SG ångare tillhörande subventio
nerade linj er . 
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Den moderna torpedens inverkan å torped
båtstaktiken. 

Genom en förbättrad konstruktion å den moderna torpe
den ha f va erbålli ts följ ande för torpedvapnet vi kti ga tillskott 
l offensiv kraft, nämligeu: 

l:o) ölmd porte; 
2:o) större fart samt större träffsäkerhet med torpeden. 

Den moderna torpeden kan redan på afståncl af 2000 Den moderna 

meter afskjutas med bibehåll ande af önskvärd träffsäkerhet, torpecl ~ns 
och länge torde det ej dröja förr än detta afstånd ytte rli gare porte. 

ökas till 3000 meter och <lärutöfver. Genom detta storartade 
fram steg har torpedvapnet på ett botande sätt ryckt artilleriet 
in på lifvet, och har torpedbåtstaktiken erhåll it ett kraftigt 
uppsvi ng. 

Torpedbåtschefen kan i ett framtida sjökrig förlägga an
fallets afgörande utom det snabbskj utande artilleriets effektiva 
verksamhetsfält, ty med don del af ett fartygs snabbskjutande 
artilleri, som kan tänkas bli fva auvandt i och för afslåendo af 
torpedbåtsanfall, torde man ej kunna påräkna någon förödan
de eld på större afstånd än 2000 meter. 

Att fö r dylika ändamål använda snabbskjutande kanon er 
at: större kaliber än 12 cm., torde möta allt för stora svårig
heter med hänsyn till den begränsade ammunitionstillgåugen'''). 

"') Ager man ingen för änrlamålet lämpligare mellankalibP- r så to rd e 
man dock understundom blif'va nödsakad att mot torpedbåtar och jagare 
använda snabbskjutamle kanoner af ända upp till 15 cm. kaliber. 
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Den del af ett fartygs snabbskjutande artilleri, som så

lu nda kan tänkas blifva anvämlt mot torpedbåtar, skulle kom

ma att utgöras af snabbskjutande kanoner af: 
37 mm. kaliber, 
47 )) 

67 )) 

76 )) 

100 
120 » 

Af dessa kanoner erbjuda de fyra största kalibrarne, i 

synnerhet 12 cm. kanonen, vackra teoretiska träffsannolikheter 

mot mål af torpedbåts dimensioner på afstånd af 2000 meter 

och därutöfver, men dessa värden komma i praktiken att högst 

aJsevärdt reduceras. Man måste nämligen väl betänka, att de 

teoretiska träffsannolikheterna äro de, som blifvit uppgjorda 

med stöd af inskjutning å skjutbana, där samtliga skjutningar 

verkställts under de mest gynnsamma förhållanden och med 

alla de å kulbanan inverkande faktorerna noggrant kända och 

omsorgsfullt tillämpade. Helt annorlunda gestalta sig dessa 

förhållanden uti verklig eldstrid . De faktorer, som här komma 

att i hög grad förminska träffsannolikheten, torde vara felbe

-dömning i afstånd och målets fart, belysningsförhållanden, vä

derleksförhållanden, siktmedelns beskaffenhet samt slutligeu och 

kanske allra mest personalens lugn och skicklighet under eld

gifningen. Vid ett väl planlagdt och kraftigt utfördt torped

båtsallfall torde eldledningen säkerligen ej alltid blifva så lugn 

och normal, som dylika omständigheter fordra, och är eldled

ningen ej lugn, så inverkar detta högst mm1ligt på kanonkom

mendörernas lugn och skjutskicklighet. Detta är en faktor, 

som mau måste taga den allra största hänsyn tilL 

Under gynnsamma omständigheter torde man kunna sätta 

träffprocenten på 2000 meters afstånd och därunder mot 

stora fartyg till 10 procent a 15 procent och mot torpedbåtar 

kunna dessa siffror anses blifva högst 5 a 7 procent. 

Under ogynnsamma förhållanden torde dessa sifferYärden 
komma att sjunka i betänklig grad. 
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Den moderna torpedens porto och träffsäkerhet ställa tor

pedbåtsanl'all uatteticl uti en gynnsammare dager än lwad för· 

ut varit fallet. Under elen mörka delen af dygnet kunna tor

pedbåtar numera hålla sig på ett afstiind från fienden , som 

endast föga öfverstiger torpedeus porte, ibland på afståncl , som 

understiger denna, för att afvakta ett lägligt tillfälle för an

fall. Härigeuom bafva tydligt torpedblitame fått sig en fördel 

tillförsäkrad, samtidigt som deras farligaste fiender, jagarne, 

hafva att fylla en uppgift, som blifvit i afsevärd grad försYå

rad på grund af verksamhetsfältets utsträckning. 

Huruvida torpedbåtsanfall komma att verkställas mot 

fientliga sjöstyrkor i fritt farvatten uneler fullt dagsljus torde 

blifva mycket beroende på omständigheterna, men man kan 

med säkerbet påstå, att elylika anfall ej komma att utföras, 

om fiend en har ett tillräckligt antal jagare till sitt förfogande. 

Den moderna torpedens fart har i bög grad ökat träff- Den moderna 

säkerbeten dels r)å ()'rund af att ju högre fart torpeden har, torpedens 
, o . . fart. 

ju mindre blir den vinkel, som utsk]ntmngsapparaten skall 

bilda med siktlinj en, hvarigenom olägenheterna af felbedöm-

uing at målets fart minskas, och dels på grund af en ratio-

nellare tillämpning af torpedsiktet, som ju är konstrueradt för 

en jämn fart å torpeden. De äldre torpederna hafva ej en 

jämn fart under hela banan, utan tillryggalägga de en viss 

del af banan (vanligen omkring halEva banan) med konstant 

fart, hvarefter farten uedgår allt mer och mer, lwilket fram-

går af nedanstående tabell: 

Tabell öfver r egulatorprof mecl en 38 crn. torped lJi/9.3. 

l 

Tid i sekunder efter profvets början l 

5 110il*oj25
1
3o:35:4ol45 i5o j55 jGo j65 j7o

1
75 jso js5 j 

u l r, ,nc...~ ........ .. ..... 90I s< 78 12 G6 GO , l"' 4514l 37 34:3I l" 2612,:23 >, 
;: -~ 

'.;:::l 

E 
l illaskin ... ........... 40 40140 40 40 40 40139 37186 :34 ,32 30 2~ 25 ,23121 ~ 

Porten = 800 meter t i l J ryggalägges på 60 a 65 sekunder, sålunda går 

torpeden ungefär halfva banan med konstant fart. 
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::\Ian har af denna anledning varit hänvisad till använ
dancle af den på viss distans erhållna medelfarten för torped
siktets inställande. Det är ju tydligt, att om IlJan t. ex. har 
en torped, som på 800 meter bar en medelfa rt af 27 knop, 
och använder denna fart å tor]Jeden vid siktets inställande samt 
bedömer fientliga fartygets kurs och fart riktigt, så måste tor
peden afskjutas så, att den tillryggalagt just 800 mcoer , då den 
skär målets kurslinje , för att den skall träffa riktpunkten. Detta 
naturligtvis under antagande, att målet bibehå ller kurs och fart 
oförändrade samt att siktet är konstrueradt efter likformighets
principen. Afskjutes torped en så sent , att el en t illryggalagt 
kortare vägsträcka än 800 meter, då kurslinj en ski.ires , samt 
en riktig siktvinkel användts, kommer torpeden att gå för om 
riktpunkten af den anledning, att medelfarten under denna 
distans varit större än 27 k:nop. Hade torpeden afskjutits såt 
a tt en distans större än 800 meter tillryggalagts innan målets 
kurslinje skäres, och riktig siktvinkel blifvit använLl, skull e tor
peden träffa akter om riktpunkten, och detta på gr-und af att 
den verkliga medelfarten är mindre än den å siktet anväuda, 
hvilken ju endast gäller för en distans af 800 meter. 

H äraf framgår tydligt, att genom införandet a l' en kon
stan t fart å torpeden under hela dess bana har torpedskjut
ningen intriidt uti ett gynnsammare skede. 

De moderna torpedernas stora luftkärl med högt tryck 
medgifva en relativt stor fart , som är kon stant under hela ba
mtn. F ör att belysa cl cuna ogenskap anföres !J tir nedan tvänne 
torpcdskt)tt , hämtad e ur clo protokoll, som upprätta1los UIHler 
skju tning med Whitehoad s 45 CllJ. torperl er hös ten ] \:!03 uti 
Fiumo bos firmau Whiteboad & C:o. 

T abell. 

A r botstryck i Distans i meter 
maskin - 18 at m .l SOIJ 1000 2000 3000 

Far t i knop .. .... ···l 221s 22 .. ;7 22 .27 
D:o .... ..... 24.:lO 24.SD 24. u:3 ----

• A tt ett så lågt arbetst ryck uti maskinen kan gifva ~ å god fart 
:tt torpeden beror på a nvä ndande a[ 4-cylindermas kin oc h en fö rh ittt
r ad konstrukti on å torpedens stjä rtstycke. 
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Af dessa fartresultat framgår tydligt den stora fördel , 
som erhållits därigenom att torpedsiktets princip kan riktigare 
tillämpas. Vidare framgår , att man redan erhållit en så pass 
hög konstant fart som 22.3-t knop på ända upp till 3000 me
ters distans. Denna egenskap hos den moderna torpeden är 
ju af största vikt, då det gäll er torpedbåtsanfall mot mål af 
större utsträckning, såsom fientliga stridsfartyg uti sluten for
mering eller till ankars å öppen redd, anfall mot transport
flottor m. m. 

Torpedanfall å enstaka fartyg under gång komma med 
all säkerhet ej att utföras på afstånd öfverstigancle 1000 me
ter, men Yid ett dylikt anfall kan man genom ökadt arbets
tryck hos torpeden inom denna distans erhålla en betydligt 
ökad konstant fart, en omstäudighet, som torde vara af stor 
fördel vid torpedanfall uti ofritt farvatten. Denna fart torde 
med all säkerhet kunna uppdrifvas till minst 35 knop, hvilket 
framgår af nedanstående tabell. 

Tabell 

utvisande en del skjutresultat vid skjutning med 4i'l cm . tor
ped hos firman \Vhiteheacl & C:o i Fiume, hösten 1903. 

l 45 cm. torped l Fart i knop l 
Distans i 

l 
meter 

3ö.1fi 400 
med 70 kg. 34 . ~2 1000 

sprängladdning 26.08 2000 

22.27 3000 

37.47 400 
med 90 kg. 33.91 1000 

l sprängladdning 25.13 2000 

21.57 3000 l 
J u mera denna konstanta fart kan utvecklas - den nu

varande tendensen - - ju större sannolikhet för träff erhålles 
äfven å de större afstånden. 



Förbättrad t 
gyroskop. 
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Det nuYarnnde gyroskopet kommer inom den allra när
maste framtideu att ersättas af ett mera tidsenligt sådant, af
sedt att än ytterligare öka torpedens träffsäkerhet. 

I den mån torpedens konstanta fart och träffsäkerhet 
uppdrifves, i samma mån ökas torpedbåtens offensiva strids
värde och det afstånd på hvilket ett lyckadt torpedbåtsanfall 
kan utföras. 

Torpedbåtstaktik. 

De torpedbåtsanfall , som under ett modernt sjökrig torde 
komma till utförande, kunna uppdelas uti: 

torpedbåtsanfall nattetid samt under skymning och dag
ning uti fritt faryatten; 

torpedbåtsanfall såväl nattetid som under dager uti ofritt 
farvatten, samt 

torpedbåtsanfall under strid i förening med stora f~rtyg 
under dager och god sikt i fritt farvatten'''). 

Vid en slözzering af den torpedbåtstaktik, som numera 
torde komma att tillämpas, kan denna uppdelas i följande 
h n l' v ud punkter: 

anfall å enstaka stridsfartyg under gång i fritt och ofritt 
farvatten; 

anfall å fiora stridsfartyg i formering under gång i fritt 
och ofritt farvatten; 

anfall å stridsfartyg till ankars å öppen redd eller å an
karplats i ofritt farvatten (ej starkt befästade örlogshamnar med 
trånga inlopp) ; 

anfall å tran sportflottor un<1er gång i fritt oc!J ofritt far
Yatten; 

anfall å transportflottor till ankars. 

''') Anm. 
hall(llas. 

Denna punkt kommer i föreliggande uppsats ej att be-
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Anf:tll' uti Anfall uti fritt farvatten kunna uppdelas uti h·änne ske
den, det indirekta anfallet, förlagclt utom 3000 meter, samt det 
direktct anfallet, förlagdt inom nämnda distans från målet 
räknad t. 

fritt farva t-

Indamålet med det indirekta anfallet i fritt farvatten för
b1ifver under alla förhållanden detsamma, nämligen att utom 
verksamt skotthåll verkställa förflyttning till den för anfallets 
utförande fördelaktiga anfallsriktningen. 

För att ett torpedbåtsanfall skall blifva kraftigt och effek
tivt bör det utföras af ett stort antal torpedbåtar, och detta 
för att splittra elden och försvåra eldledningen för fienden ocb 
gifva tillfälle för icke beskjutoa torpedbåtar att komma fram 
och afskjuta sina torpeder på kortaste afstånd samt för att -
försvåra fiendens motmanövrar i och för anfallets undvikande. 

Som ett önskemål vid alla torpedbåtsanfall bör dessutom 
fastställas: 

att skjuta torpederna med största möjliga siktvinkel d. v . s. 
så nära vinkelrätt som möjligt mot målets långskeppsplan eller 
kurslinje; 

att skjuta på kort distans; samt 
att använda största möjliga fart på torpeden. 
Anrn. i.Han bör dock ej skjuta på distanser understigan

de 100 meter, emedan torpedens djupsvängningar under denna 
elistans (den kritiska delen af banan) ofta äro synnerligen ore
gelbundna. 

ten. 

Anfall mot enstaka fartyg under gång i fritt och ofritt Anfall å en

farvatten komma sannolikt att förete samma karaktär som förut strtka strids-

l 1 
.. . ' f-trh·<Y unrler 

e mm c en okade farten kommor att verka därhän att torpe- ' o· "' . . 
. . ' gan()' 1 fntt 

derna kunna afsk]ntas på större distans med Libehållancle af ocl~ ofritt 

god träffsäkerhet. farvatten . 

Vid anfall i fritt farvatten torde man kunna uppställa 
som en tillämplig regel , att anfallet bör börja från en punkt 
belägen förligare än 46° för om tvärs från fienden ri:iknadt, 
samt att torr}eden affvras från en r:mukt beltiuen omkrino· 4;; 0 

J b b u 

för om tvärs från målet räknadt. 
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För att belysa ett dylikt anfall anföres här nedan ett 

.exempel. 
Antag, att torpeden gihes en fart af 35 knop på styfya 

1000 meters di stans , att torpedbåten gör 20 knop och målet 
15 knop samt att målet bibehåller sin kurs och fart. 

r 

Om torpedbåten är i A, då det fientliga fartyget är i F, 
och afståndet mellan dem då är 3000 mekr och torpedbåtens 
kurs är A B, har den endast att tillryggalägga en vägsträcka 
af 1200 meter, hvilket tager i anspråk en tid af 1m. 54s., för 
att från B kunna a:ffyra sina torpeder i riktningen B H. I 
a:ffyrningsögonblicket befinner sig torpedbåten på 1225 meters 
afstånd från fienden . Den beskjutning, som torpedbåten här
under är utsatt för, torde endast under god sikt och gynn
samma omständigheter blifva af allvarlig natur. Den tid före 
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a:ffymingen, som torpedbåten är utsatt för beskjutning, blifYer 
naturligtvis i hög grad beroende på, huru tidigt torpedbåten 
upptäckes från det fientliga fartyget. 

För att försvåra eller förhindra fiendens motmanövrar 
böra minst 4 torpedbåtar samverka och anblla från olika håll 
på det att fienden, hvart han än vänder sig, skall finna minst 
.en torpedbåt, som befinner sig uti fördelaktigt anfallsläge. 

I ofritt farvatten blifva förhållandena gynnsammare föt· 
torpedbåtames uppträdande, ty där kunna de, om de på ett 
lämpligt sätt begagna skärgården och äro fullt förtrogna med 
denna, ofta verkställa hela det indirekta anfallet skyddade mot 
insyn och beskjutning, samtidigt som fienden oftast är tYingad 
att gå med mycket reducerad fart och har sYårt att verkställa 
motwanövrar. 

Genom. införandet af en torped med så stor porte, som Anfall å flera 
den nuvarande är i besittning af, i förening med stor träffsä-stridsfartyg i 
kerhet och god konstant fart, har anfall mot stridsfartvo· i for- former ing 

• . "b under "ån"' i 
mermg, speCiellt h vad beträffar anfall i skymning och dao·nin()' f 'tt 1" f":tt b b n oc 1 o n 
eller under mindre god sikt under dagen inträdt uti ett nytt farvatten 
skede. Vid dylika anfall kan man numera betrakta hela for-
meringen som mål och gäller endast att för anfallets utförande 
välja en sådan riktning att mellanrummen mellan fartygen ei 
·erbjuda några luckor i förhållande till torpedbanan, eller att 
åtminstone minsta möjliga luckor erbjudas. 

J ag skall nu öfvergå till en kortfattad redogörelse för de 
grunder, enligt hvilka elylika anfall kunna tänkas blifva utförda. 

De formeringar, som de fientliga fartygen innehaEva an-
tagas vara: 

kolonn; 
linje; 
Hankformering (med 450 pejlingsvinkel), 
samt antages fienden utgöra en diYision om fyra fartyg, 

.hYardera 100 meter långt. 
Uneler samtliga formeringar antagas 

fartygen vara 300 meter samt farten vara 
Tidslwift i Sjöväsendet. 

afstånden mellan 
15 knop . Vidare 

38 
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förutsättes en torpedporte af 2000 meter och en konstant fart 

å torpeden af 30 knop. Torpedbåtames fart antages vara 20 

knop. Dessutom fastställes, att mot fartyg under gång skola 

anfallen verkställas från en punkt, belägen för om tvärs från 

fienden räknadt, på det att torpedbåtarne skola närma sig fien

den med en hastighet, som är större än deras (torpedbåtarnes) 

egen fart. Därtill förutsättes, att fienden bibehåller kurs ocb 

fart, ty under andra förhållanden torde vara omöjligt att upp

ställa några teoretiska grunder för anfalls utförande. Minst 3 

torpedbåtsdivisioner samverka, och utföres det direkta anfallet 

af en division (4 stycken torpedbåtar), och afskjuter hvarje 

torpedbåt två torpeder. slutligen antages, att bredden af det 

fält, som genomlöpes af de 8 (resp. 4) torpederna, är minst 200 

meter, om samtliga torpedbåtar använda samma riktpunkt. 

Anfall å far- Är den fientliga styrkan formerad å kolonn mi!d 300 me

tyg formera- ters afstånd mellan fartygen och hela kolonnen betraktas som 

de å kolonn. mål, blir träffsannolikheten endast 30 Ofo, ty hela målet upp-

tager en längd af 1300 meter, men däraf är endast 400 meter 

,sårbar,, sålunda träffprocenten = 1~ = 32.5 eller i nmdt tal 

= 30 °/o. 
För att erhålla goda träffresultat fordras således att ett 

relativt stort antal torpedbåtar insättas uti anfallet. Riskell 

för torped b å tame är däremot ganska ringa, ·emedan samtliga 

torpeder kunna afskjutas på afståncl ej understigande 2000 m. 

med bibehållande af fullkon~lig säkerhet att torpederna skola 

nå fraru och passera kolonnens kurslinje. 

Om en fientlig kolonn B-B1 skall anfallas af en divi

sion torpedbåtar och torpederna uffyras från A, så befinna sig 

torpedbåtarne på omkring 2000 meter (PI. I, fig . l) i. affyr

uingsögonblicket, sålunda ej utsatta för någon förödande eld. 

För att kunna skada mesta möjliga antal fartyg böra t. ex. 

de två närmast fienden varande torpedbåtarue anfalla köen , 

noga aktande sig för att få torpederna att gå akter om kolon

nen , och de två längst från fienden varande torpedbåtarne an

falla ter.en, aktande sig för att skjuta för om denna. Denna 
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fördelning orsakad däraf, att torpedbåtames manövrer vid af
fyrningen i förhållande till hvarandra då blir enklast och minst 
riskabel. Därjämte e~'hålles den fördelen, att man undviker 
att låta torpedbanorna korsa hvarandra, hvilket blir fallet, om 
en motsatt fördelning göres. 

Torpedbåtsanfall mot »tandad kolonn» blifva ungefär de 
samma som mot enkel kolonn. 

Är fienden formerad å »marschkolonn» med t. ex. 300 
meters afstånd mellan kolonnerna (Pl. I, fig. 2), blifver träff
sannolikheten ungefär deusamma, som hvad förut sagts angå
ende anfall mot enkel kolonn. Dock kan bär en torped, som 
går förbi ett fartyg i den närmaste kolonnen, hafva utsikt att 
träffa ett fartyg tillhörande den bortre kolonnen . Den olägen
heten uppstår dock, att torpedbåtarne, för att vinna sistnämn
da ändamål, behöfva närma sig ytterligare 300 meter, innan 
torpederna kunna affyras. 

Vid dylika anfall gäller att välja en anfallsriktning så att Anfall mot 

torpedbanan A B (PI. II, fig. l) blir i det närmaste parallell fartygofo~-~~e
med linjerna c D, er DI-GIV nrv, d. v. s. iuga eller minsta rade a hnJe. 

möjliga luckor skola erbjudas torpedbanorna . Därigenom er-
hålles dessutom den fördelen, att anslagsvinklame blifva goda 
och fullt betryggande för erhållande af explosion. Anmärkas 
bör dock, att de å svenska flottans torpeder nu befintliga pi-
stolerna re i! an funktionera pålitligt vid så liten anslagsvinkel 
som 10 grader. 

Under förutsättning att fieuden bibehåller sin kurs och 
fart och torpederna affyras vid A i riktningen A B, förflytta sig 
Je fientliga fartygen från DE till BF under den tid, torpederna gå 
från A till B . Den effektiva målbredden D-nrv är 380 m. 
ocb sålunda ganska afsevärd. Tydligt är ju, att vid torpeder
nas afskjutande bör man använda en sådan siktvinkel, att sä
kerhet erhålles, att torpederna ej gå för om det längst bort 
befintliga fartyget. Antages, att torpedbåtscheferna för att för
vissa sig om att ej få torpederna att gå för om den fientliga 
linjen an vända en så akterlig riktpunkt som det längst bort 



- 562 -

belägna fartyget , och skjuta utan siktvinkel (d. v. s. Yizirlinj en 

parallell med utskjutningsapparatens medellinje), så äro farty

gen vid H - I då tnrpederna äro i G. Som afstånden från M 

till G och I äro r esp. 176 m. och 260 m. , framgår ju tyd ligt, 

att torperierna ej gå akter om linjen. Vid ett anfall af oh·an 

nämnda slag YOre synnerligen lämpligt att nnfalla båda flyg

lame af den fientliga linj en. Därvid böra de två närmast 

fienden gående torpe.dbåtarne anfalla den närmaste flygeln och 

som riktpunkt använda de tYå längst bort belägna fartygen 

samt atwända en siktvinkel = O. De tYå andra torpedbå

tame anfalla· den bortre fl ygeln och anYända det längst bort 

gående fartyget som riktpunkt samt en sik:tvinkel ej större än 

r1. (i dessa fall a = 18°), 

Vid afskjutningen af torpederna befinna sig torpedbå

tame på omkring 17 50 meters afst ånd från det närmaste far

tyget, men gifvet är ju, att torpedbåtarne böra sträfva efter 

att komma den fientliga linj en så mycket in på lih·et som 

möjligt. 
Af Pl. II fig. l framgår tydligt, att en torped, som går 

tätt för eller tätt akter om ett af linjens fartyg, ej har någon 

som hälst möjlighet att träffa ett längre bort gående fartyg. 

Är fienden formerad å »tandad linj e» blifva förhålland ena i 

detta afseende gynnsammare, ty här kan exempelv is en tor

ped, som går tätt för om A, sedan träffa B . (PI. II, fig. 2.) 

För att förbindra fi enden att verkställa motmanövrar tor

de vara lämpligt, att minst 3, bälst 4 divisioner samverka, på 

det att fienrlen, hvart han än vänder sig, alltid skall finna 

minst en di vision, som kan utföra anfall från fördelaktig an

fallsriktning . Om 3 divisioner samverka , bör en division pla

cera sig på hvardera af fiendens bog samt en akter ut för att 

vara klar för anfall, om fienden vänder. Huruvida m er än en 

division skall anfalla, torde blifva beroend e af omständigheterna . 

Anfall mot Mot en fi entlig styrka, formerad i flankformering, kan 

fartyg forme-torpedbåtsanfall m ed fördel utföras. 

rade i flank- Jaa skall här nedan anaifva huru ett dylikt anfall kan 
formerin"'. ,.., . .. b " ' .. . 

"' komma att te s1g, utfordt fran så val fiendens babordss1da, 
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som hans styrbordssida, samt söka angifva cle viktigaste för
delar och olägenheter, hvarmed Je tvtinne olika anfallsriktnin
garne äro försedda. 

Anfall från fiendens baborclssida. (PI- III.) Om en fient-
1 i g styrka, A B, formeråd i flankformering, skall anfallas af 
torpedbåtar, böra torvederna afskjutas från a-b då fienden är 
i A B För att öka sannolikheten att träffa och skada så 
många af fiendens fartyg sorn möjligt, bör halfva antalet tor
pedbåtar (de närmast tienden gående) anfalla fiendens kö, och 
den andra hälften anfalla teten. De förra skola förvissa sig 
om, att deras torpeder ej gå akter om köen och de senare, 
att deras torpeder ej gå för om elen fientliga toten. Vid an
fall mot ett färre antal fartyg, bör dock midten af formerin
gen utgöra anfallspunkten. 

Af figuren framgår , att då fienden befinner sig uti resp. 
E P, G H och I K, så äro torpederna uti ·e f, g h och i le. 
Dessutom framgår, att torpederna n:ris 8 och 7 hafva stor ut
sikt att träffa fartyget n:r I, torpeden n:r 6 att träffa fartyget 
n:r II o. s. v. Vid affyrningsögonblicket befinna sig torped
bätame på ungefär 1400 meters afstånd från fienden. 

De fördelar, som äro förenade med ett anfall från fien
dens b~fbordssida, äro: 

att en torp<'d, som går akter om ett af de närmaste far
tygen, kan träffa ett läugre bort gående; 

att endast det närmaste fartyget kan verksamt beskjuta 
de anfallande torpedbåtarne, om dessa nnder det Jirekta an
fallet söka hålla den fientliga formeringens fartyg så nära ens 
eom möjligt. 

Vid atlfall mot fiendens babordssida torde Jet Yara lämp
ligt att afskjuta torpederna från en punkt 11ågot akter om 
kranbalksvis från fienden r ä lmatlt, dels för erhållande af nor
mala anslag och dels för att formeringen skall erbjuda till
räckligt stor träffyta. 

De olägenheter , som Yicllåda babordsanfallet, kunna an
ses Y ara: 

att torpedbåtarue behöfva närma sig fienden betydligt 
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mera vid anfall från babordssiclon (torpederna affyras här på 

omkring 1400 meters distans) för att kunna träffa äfYen de 

längst bort gåen <ie fartygen , äu hvad fallet är vid anfall mot 

fi enden~ styrbordssida (där torpederna affyras på omkring 1800 

meters distans från fienden); (se PI. IV.) 

att effektiva målbredden blir mindre Yid anfall från ba

bordssidan än hvad fallet är vid anfall från styrbordssidan. 

Anfall från fiendens styrbordssida. (PI. IV.) I-lvad an

fallets utförande beträffar, så gäller här, h vad som blifvit sagdt 

uti första stycket å sid. 663 om anfall från fiend ens babords

sida. Vid affyrningsögonblicket befinna sig torpedbåtarne på 

om kring 1800 meters distans från fi endeu . 

.Af figuren å PI. IV fmmgår, att de torpedbåtar, som 

skola anfalla fiendens kö , lämpli gen kunna använda de båda 

tete-fartygen som riktpunkt och använda en siktvinkel = 0°, 

samt de två andra torpedbåtarne auvända det längst bort gå

ende fartyget (tete-fartyget) som riktpunkt och en siktvinkel = 
Cl. (C!. här omkring 22°). 

De f ördelar, som äro förenad e med ett aufall från fi en

dens styrbordssida, äro: 

att torpedarna kunna uffyras på större a fstånd från fi en

den än hvad fall et är vid anfall från babordssidan med bibe

hållen säkerhet, att torpederna nå fram till äh-en det längst 

bort gående fartyget; 

att målbredden blir större vid anfall från styrbordssidan, 

d. v. s. mindre utsikter förefinnas, att torpederna helt och hål

let förfela målet. 

De olägenheter, som vidlåda styrborcJsanfallet kunna an

ses vara: 
att en torped, som går tätt för eller tätt akter om ett 

fartyg, ej har någon utsikt att träffa ett längre bort gående 

fartyg; 
att samtliga fartygen kunn a beskjuta de anfallande tor

pedbåtarn e. Denna olägen het dock af mindre betydelse på 

gruncl af de stora distanserna. 

För att förhindra eller försvåra fiendens motmanövrar 

böra tre, häl st fyra divi sioner torpedbåtar sanwerka . 
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Dessa anfall underlättas i hög grad på grund af den Anfall mot 

ökade porte och fart, som de moderna torpederna äga. Där- fientliga sjö 

t "ll k tt k. 11· t ·· d d f k.. o J b 1. .. · Rtnkorunder 
1 -an e s tCL{ tg aovan an e a s at·garnen e ramJa an- · 

. " gång i ofri t t 

fallets lyckltga utgang. Motståndarens manöYerförmåga är be- vatten. 

gränsad, och torde han ofta vara tvingad att gå med mycket 

reducerad fart. För att försvåra eldledningen och splittra 

elen fientliga elden, böra dylika anfall Yerkställas från ftera 

håll samtidigt. Aro anfallen väl planlagda, hafva de då stor 

utsikt att blifva af öfverraskande natur. 

Anfall mot sjöstyrkor under gång nattetid inom fientlig 

skärgård torde nog bli f va sällsynta, ty en fiende kommer san

nolikt endast undantagsvis att utföra några förflyttningar un

der mörker inom motståndarens skärgårdsområden. 

Att uppställa några allmängiltiga förändringar i torped

båtstaktiken i ofritt farvatten, orsakar1e af ökad porte, fart och 

träffsäkerhet hos torpeden, förutom hvad förut antydts, torde 

vara svårt, ty här spe1a de lokala förhållaudena in i allt för 

hög grad_ Dock torde böra framhållas, att anfall i bredare 

farleder från skyddade platser, som förr varit nästan outför

bara, nu hafva stor sannolikhet att lyckas. 

De torpedbåtsanfall, som hafva största sannolikhet att 

medföra ett lyckadt resultat, äro utan allt tvifvel anfall mot 

fartyg, till ankars å öppen redc1. Dylika anfa1l böra endast 

utföras nattetid, ty man måste antaga, att en så kraftig be

vakning förefinnes, att anfall under den ljusa delen af dyguct 

-ej kunna utföras . Om vid ett sådant anfall nattetid ett till-

räckligt antal torpedbåtar användas, lwr en afsevärd procent 

torpedbåtar all sannolikhet att kunna utföra. lyckade anfall, 

äfven om en kraftig bevakning finnes. Den stora porte, som 

de moderna torpedema hafva, försvårar i hög grad bevaknin

gen, och måste be,-akningsfartygen förläggas på betydligt större 

afståncl från den förankrade buh-udstyrkan, än lwacl förr Yarit 

af nöden påkalladt. Dessa förhållanden kräfva tydligen ett 

större anta1 beYakningsfartyg. 

Yid anfall af detta slag torc1e torpedens fart vara af 

Anfall mot 
fartyg till 

ankars. 
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mindre betydelse, och största afseendet fästes vid stor porte. 
Sålunda bör man auyända största porte, som torpeden med
gifver med bibehållande af fullgod träffsäkerhet. Här, liksom 
vid anfall mot fartyg under gång, bör dock anfallet fullföljas 
så långt in på fienden, som omständigheterna medgiEYa. 

Vid anfall mot fartyg å inom skärgård befintliga ankar
platser, torde förhållandena blifva desamma som förr, ty far
vattnets beskaffenhet (öar, bottenförhållaneJen såsom brännin
gar, grund etc.) utöfvar ett allt för stort infiytande för att den 
stora porten skall kunna göra sig gällande. Endast Yid anfall 
mot å särdeles rymliga ankarplatser till ankars liggande far
tyg, ökas möjligheten för torpedbåtar att utföra anfall på stora. 
afstånd. På grund af den stora porten hos de nya torpederna 
måste stor vikt läggas vid val af lämplig ankarplats samt far
tygens förankring å denna. Säkrast torde vara att förlägga 
samtliga fartyg så, att de ej kunna torpederas annat än ifrån 
någon plats inom ankarplatsen, att effektivt afspärra alla för 
torpedbåtar ti llgängliga farleder till denna samt förse <.lessa 
farlerler med stark bevakning af bestyckade bevakniugsbåtar 
och artilleriutposter. 

Anfall mot Vid anfall mot fientliga transportflottor torde torpedbå-
;ransportflot- tar komma att spela en viktig roll , i synnerhet då det gäller 

tor under anfall uti ofritt farvatten. Den egenskap hos den moderna 
o-åno- i fritt t d t .f l t .. f t·· t b t d l . ~ f Il e e . orpe en, som VI ve su an ar a · s ors a e y e sen VJCt an a 
och ofntt , 
farvatten. mot transportflottor i fritt farvatten, är elen ökade porten. 

Om anfall uti fritt farvatten låta sig göra och torpedbå
tame kunna genombryta fiendens bevakningskedja, bör trans
portflottan erbjuda ett synnerligen tilltalande anfnllsföremål. 

Dylika anfall kunna nog utföras i närheten af fiendens 
kust nattetid, om torpedbåtarne kunna påräkna skydd af ett 
större antal kryssare, men största sannolikheten för anfall i 
fritt farvatten torde säkerligen erbjudas i närheten af egen 
kust och hälst med en vidlyftig och långt utspringande skär
gård som operationsbas. 

Anfall mot en i fritt farvatten gående transportflotta er-
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bjuder samma karaktär som anfall mot en sjöstyrka i marsch
formering, ehuru målets utsträckning här säkert blir mång
dubbelt så stor, hvadan ingen anledning förefinnes för att 
missa målet. Det gäller enelast att kunna komma så mycket 
inpå transportflottan, att säkerhet erhålles att torpedernas porto 
är tillräcklig att om möjligt nå förbi äfven de längre bort gå
enJe kolonnerna. Den enda tänkbara formering för en trans
portflotta är kolonn, och vid ett större antal fartyg två eller 
flera kolonuer i jämnhöjd med hYarandra. På ju flera kolonner 
transportflottan är formerad, ju större blir träffsannolikhe
ten. Farten hos en transportflotta torde ej kunna sättas högre 
än 8 a 10 knop. 

Om en flankerande flotta har till sitt förfogande ett stort 
antal torpedbåtar, så torde dessa senare hafva de allra största 
förutsättningar att kunna utföra lyckade torpedanfall emot 
transportflottan. Gifvet är ju, att porten därvidlag är af den 
största betydelsen, och detta på grund af målets stora utsträck
ning och dess relativt ringa fart. 

I ofritt farvatten blifva förhållandena synnerligen gynn
samma, och torde torpedbåtsanfall därstädes bafva de största 
förutsättningen att lyckas. Om en stor transportflotta skall 
förflytta sig inomskärs i fientlig skärgård, torde farten knap
past öfverstiga 6 knop. Dessutom måste afstånden mellan far
tygen vara minsta möjliga, ty annars skulle bevakningen blifva 
allt för utsträckt, ty i skärgård kan man antaga, att transport
flottan måste framgå på enkel kolonn. JVIed skärgården väl 
förtrogna torpedbåtschefer kunna bär hafva ypperliga tillfällen 
att från sidofarleder verkställa lyckade torpedanfall, ofta kanske 
utan att behöfva riskera någon som hälst beskjutning. Detta 
dock beroende på fiendens bevakningsanordningar och farvatt
nets beskaffenhet (grundförhållanden m. m.) Huruvida bär 
skall fästas större afseende vid stor porte än hög fart på tor
peden torde blifva beroende af de lokala förhållandena. 

De anfall mot transportflottor till ankars, som bafva stör- Anfall mot 

sta förutsättuingarne att lyckas, äro anfall mot elylika förank- transportflot

rac1e å öppen redd, och gäll er härvidlag, h vad som blifvit sagd t om tortill 

anfall mot fientliga sjöstyrkor till ankars å öppen reclcl. i\1ot ankars. 
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€11 djärf och beslutsam fiende, som har ett kraftigt torpedbåts

försvar, torde det vara omöjligt att förhindra dylika aufall 

nattetid. 
Huru vida anfall mot transportflottor, förankrade å ankar

sättningar inom skärgården, kunna utföras, är svårt att afgöra, 

ty man måste förutsätta, att vid en transportfiattas förankrau

de å dylik ankarsättning, de kraftigaste spärrnings- och bevak

ningsanstalter vidtagas för att omöjliggöra torpedbåtsanfulL 

Torpcdbåta1·· 'l'orpedbåtarnes formering under anfall kan lämpligen 

nes forme· uppdelas uti: 
[·ing under l) formering före anfallet; 

anfall. 2) formering under anfallet; 

3) formering efter anfallet. 

Den lämpligaste formeringen före anfallet torde vara 

kolonn, emedan divisionschefen då har lättast att leda sin di

vision utan signaler, h vilket är af största betydelse vid torped

båtsanfall nattetid. 
Under det direkta anfallets utförande är den lämpligaste 

formeringen flankformering med stor pejlingsvinkel, ty dels 

komma torpedbåtarne då ej i vägen för hvaraudra vid afskjut

ning af torpederna och dels utsättas de ej för eni'ilerande eld. 

Efter det torpedbåtarne afskjutit torpederna, böra de gira 

1H motsatt håll mot fiendens kurslinjeriktning, och detta dels 

för att de torpedbåtar, som afskjutit sina torpeder, ej skola · 

komma i skottlinjen för de efterföljande, och dels för att de 

hastigast möjligt skola kom ma utom skotthåll från fienden. 

Efter anfallet böra torpedbåtame gruppvis sprida sig något, 

dock ej längre än att oskadade torpedbåtar kunna hjälpa eller 

berga besättoingarne å svårt skadade eller i sjunkande till

-stånd varande torpedbåtar, om omständigheterna det medgifva. 

Exempel å torpedbåtars formering och manöver är an

gifvet å plansch V. 
De i det direkta anfallet ej deltagande torpedbåtsdivi

.sionerna skola noga iakttaga fienden, rätta sina manövrar efter 

dennas, samt Yara klara att anfalla, om anledning därtill skulle 
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förefinnas . Hurm·ida mer än eu diYision skall deltaga uti an

fallet, torde blibra beroende af tillgången på torpeder och den 

fientliga styrkans storlek; dock skola de divisioner, som ej del

tagit i det direkta anfallet, noga iakttaga resultatet af anfallet 

samt, om detta visar sig dåligt, hastigt ingripa. 

Är torpedtillgången stor, bör mau dock ej und erlåta att 

insätta två eller Hera divisioner i torpedanfallet för att på så 

sätt förvissa sig om ett godt resultat. 

Yid en sammanfattning af det föregående bör fram

hållas: 
att torpedbåtsanfall mot enstaka fartyg i fritt och ofritt 

farvatten blifva gynnsammare än förr på grund af ökad port e 

och fart hos torpeden i förening med bibehållande af god 

träffsäkerhet; 
att dell moderna torpedens egenskaper möjliggör torped

anfall mot fiottor , eskadrar och divisioner uti formeringar i 

fritt och ofritt farvatten under dagning och skymning eller 

mindre god sikt (ibland kanske under fullt dagsljus), hvarvid 

hela formeringen är att anse som mål och kunna anfallen 

verkställas på stora afstånd; 

att anfall mot fientliga sjöstyrkor och transportflottor till 

ankars å öppen redd haha de allra största förutsättningar att 

lyckas, i synnerbet under mörker. 

Dessutom hör framhållas, att tillgången på torpeder bör 

Yara stor, ty det torde yara bättre att låta toredpkonsumtionen ökas 

och söka sträfva efter att minska åtgång på torpedbåtar; och 

den moderna torpeden bidrager i hög grad att förverkliga en 

dylik sträfvan. Att under krig kunna påräkna ersättning af 

materiel och i all synnerhet personal i någon nämnvärd grad , 

torde ej vara fall et. 
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En uneler fredstid i så väl fritt som ofritt fmTatten väl 
samöfvad torpedbåtspersonal, försedd med en modern och i 
fullgodt skick varande materiel, skall under krig utöfva ett 
kraftigt hot mot en · öfverlägsen fiende . 

Uarlskrona i november l D04. 

A. Hägg. 
J>öjtnant. 

- 571 -

·Felaktigheter vid mätning med afståndsmätare 
af Madsens konstruktion. 

Vid de afståndsmätare af Madsens konstruktion, af hvilka 
Carlskrona kustartilleriregemente betjänar sig vid skjutning mot 
mål på sjön, är afståndsskalan uppstucken i lika delar, tydli
gen med hänsyn därtill, att >>vattenytan, praktiskt taget, är en 
horisontell yta» (beskrifning öfver nämnda instrument, utarbe
tad inom artillerista ben. sid. 1 8) . Härigenom måste emellertid 
fel i afståndsmätningen ovillkorligen uppkomma, bestående 
däri, att, på grund af jordens rundning, på inshumentet aflä
sas för små afstånd, och felet blir allt större, ju större afstån
det är. 

Med anledning af de felaktigheter, som enligt ofvanstå
eude vidlåda mätning med dessa instrument, har man vid skjut
ningar mot bogseraclt mål med icke snabbskjutande pjäser 
varit nödsakad att, sedan vattenhöjdsskrufven blifvit noggrant 
inställd efter optiska axelns rätta höjd öfver vattenytan vid 
tillfället ifråga , med hårkorsets ställskrufvar flytta hårkorset i 
lodled så att instrumentet kommit att mäta rätt på det unge
färliga medelafstånd , där den väntade skjutningen skulle kom
ma att försiggå. Eller ock har man med rätt afiäsning för 
ifrågavarande afstånd riktat in tuben mot ett fast mål på sjön 
på lämpligt afstånd (t. ex. Aspö sten, 'Ijurkö sten el. d.), hvars 
läge varit noggrant vinkelmätt, hvarefter man med vatten
höjdsskrufven ställt in tuben så att hårkorset spelat in . 

På så sätt har mätaren visserligen blifvit rättvisande på 
detta afstånd, men, så snart målet kommit närman eller fjär-
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mare, har mätaren naturligen åter visat orätta afstånd, i förra 
fallet för stora och i senare fallet för små. 

Ofvanuämnda missförhållande är nogsamt bekant för dem 
af kustartilleriets officerare" och underofficerare, som utfört sk j ut
nina-ar från kustforlen vid Carlskrona med afståndsmätare mot 

b 

mål på sjön, men den verkliga storleken af de af jordrund-
ningen föranledda felen torde däremot ej vara så allmänt känd , 
och, mig veterligen, ej häller förut åskådliggjord. 

Flera sätt finnas nog för utrönande af felen, men torde 
nedanstående trigonometriska metod erbjuda minst besvär,«" på 
samma gång som den lämnar för praktiskt bruk tillräckligt 

noggranna värden. 

\ 

\ 
\ { 
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Punkten O (se fig.) antages vara jordens medelpunkt; 
räta linjen B E instrumenthöjden; 
räta linjen B D instrumentets afståndsskala, uppstucken 

lika delar för mål på horisontalplanet; 
räta linjen B C (B C1) tub011s optiska axel; 
punkten A (A 1) målet; 
B D antages vara afiäsningen för afståndet A E på hori

sontalplanet = t. ex. 4,000 meter. 
Men ett mål på 4,000 meters afstånd är ej beläget i A 

utan i en punkt A 1 på hafsytan - då bågen E A 1 antages =räta 
linjen E A - och till sistnämnda punkt är afiiisningen icke 
B D utan B D\ hvilket tydligen är afläsningen för ett afståncl, 
som är mindre än 4,000 meter. 

Storleken af felet representeras synbarligen af stycket A F , 
som det alltså återstår att beräkna. 

För den skull beräknar man medelpunktvinklame för 
ifrågavarande bågar, här för h var tusende meter intill 6,000 me
ter, bvarvid jorden antages vara sferisk med en radie = af
ståndet mellan jordens medelpunkt och hafsytan vid den plats, 
för hvilken instrumentet är afsedt*). 

Ur eqv. 
v 360° = b 2 7rl' 

där 
v medelpunldsvinkeln, 
b motsvarande båge och 
r jordradien, 

erhålles medel punktsvinkeln: 

v 1000 32", 428 

v 2000 64", 836 

v 3000 97", 2ö3 

v 4000 129", 670 

*) För erhållande af rätta värden å nämnda afstånd (jord radien) har jag 

med tillhjälp af tabeller nr C. F. \V. Peters Astronomische Tafeln und For

meln uträknat ofvannämnda afstånd för Carlskrona och i StockJwlm och funnit det 

förra vara 6 3G2 7 MJ meter och det senare 6 361 631 meter. 

Med afseende 3. föreliggande uträkning ntöfvar dock jordradiens olika stor

lek för nämnda platser intet nämnv.ärdt inflytande. Jordradi~n för Carlskrona 

är emellertid här använd. 
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v 5000 = 162", 088 
v 6000 = l ~)4"' 505 

I triangeln B O A1 har man då bekanta: 
Vinkeln O, 
Siclan . O A 1 = 6362749 m. 
Siclan O B = O A 1 + instrumenthöj den, hYilken bär

enligt· förhållandena å ett af kustforten 
- upptagits till endast 12 m. ·: 

Siclan O B = 6362761 m. 
Enligt trigonometrien erhålles nu 1\ A 1 B O cc 

hvarefter ur -eqv. 

-erhålles 

C/_1000 = 89° 16' 15", 27 
a 200o = 89° 38' 40", 21 
a 3000 89° 45' 24", 26 
C/_4000 89° 48' 34", 57 
a 5000 89° 50' 23", 57 
C/_6000 89° 51' . 29", 76 

m = 12 tang. a 

m 
1000 

· 943 m. 

m 2 ~00 = 1934 >> 

m 3000 = 2826 » 

m 4000 = 3611 >> 

111 5000 = 4294 » 

m 6000 = 4851 » 

Härigenom erhålles felens storlek (på fig. stycket A F) 
för de olika afstånclen. 

lJå verkliga Y isar Sålecles ett 
afståndet ä r mätaren fel af 

m. m . m. 

1000 943 57 
2000 1934 66 
3000 2826 174 l 
4000 3611 389 
5000 4294 70() 

l 6000 l 4851 1149 
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Många anledningar till felmätuing förefinnas, beroende 
dels af instrumentet, dess inställning och aftäsning m. m., dels 
af atmosferiska förhållanden, såsom mindre god sikt, ljusets 
olika brytning och cläraf beroende synvillor, dels äfven af må
lets af vattnets vågrörelse förorsakade höjning och sänkning 
m. fl., men de felrnätning:w, som bero af afståndsskalans in
delning i lika delar, äro utan tvifvel de mest betydande. 

Naturligt är, att ofvannämnda ytterligt stora felmätnin
gar till hufvudsaklig del bero af den ringa instrumenthöjd, 
med bvilken här räknats och som å fortet Kungsholmen till 
och med understiger deri, som anses vara den minsta möjliga, 
15 meter. Ju större instrumenthöjden är, desto mindre blifva 
de fel, som härflyta af jordrundningen, men äro ändå högst 
afsevärda. Med en instrumenthöjd af t. ex. 24 meter och ett 
Yerkligt afstånd af 5,000 meter visar afståndsmätaren 4619 
meter, eller ett fel af 381 meter; med en instrumenthöjd af 
36 meter och nyssnämnda verkliga afstånd visar mätaren 4 738 
m., eller ett fel af 262 m., o. s. v. 

Sedan felens storlek emellertid är ådagalagd, torde in
gen svårighet möta att vid instrumentens konstruktion und
vika desamma. Man kunde exempelvis med tillhjälp af en 
uträkning såsom ofvanstående matematiskt bestämma afstånds
skalans uppdelning i afstånd. 

Det inflytande, som ljusbrytningen utöfvar, olika vid olika 
tillfällen, kunde sedermera utrönas med en serie försöksmätnin· 
gar till på kända afstånd belägna punkter på hafsytan. 

Carlskrona, hösten 1904. 

Robert Kruse. 

Tidskrift i Sjöväsendet. 39 
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Till Redaktionen af Tidskrift i Sjöväsenclet. 

I femte häftet af Tidskrift i Sjöväsendet för innevarande 

år förekommer ett genmäle, insäodt af hedersledamoten af 

Kungl. Örlogsmannasällskapet A. F. Centervall , med anledning 

af några ord jag fällt om krigsöfni~1gen vid \r axbo.Jms- och 

Oscar-Frediksborgs fästning i den af mig jämlikt § 30 af säll· 

skapets stadgar afgifna årsberättelse i sjökrigskonst och sjö

krigshistoria år 1903, och hvilket genmäle jag härmed anhål

ler att i korthet fä besvara . 

För utanför stående personer, som opartiskt förmedelst 

pressen följde krigsöfningen vid Vaxholms-och Oscar-Fredriks

borgs fästning år 1903, framstodo på ett förvånande sätt de 

alltid med framgångar uppfyllda artiklar, hvilka härledde sig 

från den försvarande sidan. Helt naturligt sökte rnan aJ .. ")d

ningen härtill i beskaffenheten af de upplysningar, som l<~m

nades pressen från den försvarande sidan. Man får emellertid 

nu veta, att tidningskorrespondenterna »emottogo>> sina »upp

lysningar i kommendantens stab>>, och att dessavoro endast af 

>> rent sakligt slag>>. Härtill kan jag blott svara, att det var skada, 

att det rysk-japanska kriget då ej redan ägt rum, emedan 

mången i detta afseendet nyttig lärdom, då kunde hafva fått 

sin tillämpning. 
>>Att de utförda operationerna saknade större allmänt in

tresse>>, gällde naturligtvis deras omnämnande uti en årsbe

rättelse af detta slag, där så mycket annat, som sker både 

inom och utom landet, tager utrymme och uppmärksamhet i 

anspråk, allra hälst som ofvannämnda krigsöfning ej afsåg att 

lösa något problem inom sjökrigskonstens område, utan blott 

att gifva fästningens besättning tillfälle att öfva sig i bevak

ning och försvar af densamma. 
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Slutligen beklagar jag, att hvad jag yttrat i min ärsbe

rätte1se beträffande denna krigsöfning väckt »ovilja, utan att 

medföra det allra minsta gagn». De ord, jag yttrade, och den 

bestämmelse ]·aQ: anförde från encrelska tlottans kricrsöfnincrar 
u o h o 

samt rekommenderade till hågkomst, afsågo blott att gagna 

fosterlandets försvar. Jacr är fortfarande af den öfvertvo-elsen 
o ~ J b ' 

tills jag sakligt blir bevisad om motsatsen, att en dylik be-

stämmelse ej blott gagnar fosterlandets försvar u ta n äfven den 

stora allmänheten. 

Verstorp och Carlskrona den 30 november 1904. 

C. a. Flach. 
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Litteratur. 
Flottan och dess vapen, af Erik Häg~. kapten vid Kungl. 

flottan. Pris kronor 2: 25. 
Det arbete, vi härmed hafva nöj et presentera för Yårn 

läsare, är eu 11y och betydelsefull länk i deu kedja af upp
lysningslitteratur, som, gynnad af ett spirande intresse för Yårt 
sjöförsvar, tid efter annan 8ett dagen i afsikt att fastare sam
manknyta det band mellan Sveriges folk och dess flotta, som 
är nödvändigt för dennas lifskraftiga bestånd. 

Om boken alltså har sin särskilda mission att fylla bland 
en större allmän het, hindrar detta dock icke, att den på grund 
af sitt gedigna innehåll Yäl försvarar sin plats äfven på fack
mannens bord . För personer, som genom sitt yrke mer eller 
mindre lösligt äro fästade vid sjövapnet, kommer elen speciellt 
med all sannolikhet att visa sig vara en oumbärlig uppslagsbok. 

På ett synnerligeu redigt och öfverskådligt sätt im·iger 
författaren sina läsare i den moderna sjökrigsteknikens mysterier, 
med hufvudsakligt afseende fästaclt vid vår egen nyskapade 
flotta, och att därvidlag inga dunkla punkter förekomma, 
därför svarar baus välkända ritstift. 

Vi rekommendera boken på det varmaste i våra läsares 
å tanka. 

Öfversikt af de europeiska och förnämsta utomeuropeiska sta
ternas marinorganisationer, af O. Lybeck, kapten Yicl K. fiottan . 
Marinlitteraturföreningens förlag. l:sta delen. 

I ticler då en genomgripande omorganisation af vår sjö
manskår står på dagordningen och på den grund jämförelse 
med andra mariners manskapsrekrytering och utbildning ligga 
nära för handen är gifvet, att denna öfversikt kommer Yäl till 
pass i intresserade kretsar, så mycket mer som den torde yara 
först i sitt slag på svenska språket. 

Norges, Danmarks, Tysklands, Englands, Rysslands ech 
Hollanels marinorganisationer skildras i föreliggande första del 
koncist och redigt samt, efter hvad vi kunnat finna, quite up 
to date. 

Ett närmare skärskådande af de karaktäristiska hufvud
clragen hos de olika ländernas organisationer skulle för visso 
föra oss långt, hYndan vi öfverlämna detta åt Jäsarne själfva. 
Som dessa ungefär torde sammanfalla med denna tidskrifts 
prenumeranter, är måhända en rekommendation af boken öf
verflöclig men icke dess mindre väl förtjänt . Den talar för 
öfrigt tillräckligt för sig själf. 
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Kungl. Örlogsmannasällskapets täflingsämnen 
för år 1905. 

l. Ar flottans arti lleri i be h of af flere kali bra r och i så 
fall lwilka? 

2. H vilka äro fördelarn e och olägenheterna af flytande 

bränsle i sjöångpannor, med särskildt afseende på vår flottas 

olika fartygstyper? 

3. Hvad har Sveriges sjöförsvar att lära af kriget i 

Ostasien, med afseende på personalens utbildning för kriget? 

4. H vad har Sverige att lära af kriget i Ostasien beträffan

de krigföring, särskild t med hänseende till kustförsvar? 

.. 5. Fritt val af ämne liggande inom området för Kungl. 

Orlogsmannasällskapets verksamhet. 

Täflingsskrift bör, åtföljd af förseglad sedel, hvilken upp

tager författarens namn och vistelseort eller också ett valspråk, 

vara ingifven till Kungl. Örlogsmannasällskapets sekreterare 

senast den l nästkommande september; kom m ande å Säll ska

pets högtidsdag för skrift, som blifvit tillerkänd pris, sällska

pets medalj i guld eller silfver att utdelas. Täflingsskrift, som 

icke kan belönas med pris, men likväl anses förtjänt af säll

skapets erkännande, kan på bögtidsdagen erhålla hedrande om

nämnande. Skulle elen förseglade sedeln , h vilken åtfölj er skrift, 

som blifvit prisbelönt, endast innehålla valspråk, tillkännagif

ves sådant uneler första hälften af november månad i »Post

och Inrikes Tidniugar» med anhållan, att författaren ville till 

sällskapet uppgifva sitt namn. 

Såvida författaren af inlämnad täflingsskrift icke tillkän

nagifver motsatt önskan, förbehåller sig Kungl. Örlogsmanna

sällskapet rättigbeten att i sin tidskrift offentliggöra deusamma. 

Uarlskrona i november 190-!. 

s ekreteraren. 
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Innehåll i åtskilliga maritima och krigsYetenskapliga 

tWskrifter. 

Artilleri, handvapen, pansar och sprängämnen. 1\Iarine Rundsch au, sid. 

1369: Unterwasser-panzer. - Mitteilungen ans dem Gebiete des Seewesens, 

sid. 964: Die Fortschritte in der Ent\yicklnng des Schiffspanzers und der 

Marineartillerie im Jahre 1903. - P rocedings of the U. S. K. I., sid. 511: 

Training Ranges and long ran ge fi ring; sid. 593: Fire control. 

Internationell rätt. i\Jarine Rundscha•J, sid . 1341: Die englischen 

1\fasznahmen ans Anl asr- der Beschiessung einer engli schen Fischerfl.otte. 

Marinorganisation och statistik. 1\I itteilu ngen aus dem Gebiete des 

Seewesens sid. 1042: Ansbildung der Schiffsbemannun gen im .Maschinen

d ienst. - Journal of the R. U. S. l., sid. 1109: The education of imperial 

japanese naval offi cers of the executive branch. 

Navigation, handel och sjöfart. Tidsskrift for Som:esen , sid. 43i: Om 

Stormvarselstjenesten ved Meteorologiske Institut. - Marine Rundschau, 

sid. 1386: \\'eitere8 wr Kompassbehandlung. - 1\Iitteilungen ans dem Ge

biete des Seewesens, sid. 958: t"ber die Be1Yertung der GUte von Chro

nometern. 
Sjökrigshistoria. 1\larine Rundschau, sid. 1205: Der Ausbruch der 

russischen Flotte ans Port Arthur am 10. August; sid. 1222: Im Stabe des 

l\1ajors v. Glasenapp. - l\1 itteilungen aus dem Gebiete des See1Yesens, 

sid. 950: Der russische Kreuzer Askold nach dem Gefechte am 10. August 

1904. - La marine francaise, sid . 3lil: Les pn\liminaires de la guerre 

r usso·japonaise. 
Skeppsbyggnad och fartygsmaskiner. Korsk Tidsskrift fo r So1nesen, 

sill. 3li7 : Manovreegenskaber hos krigsskibe. - 1\litteilungen aus dem Ge

biete des See11·esens, sid. 106G: Flusskanonenboote. - Journal of the R. 

U. S. I., sid. 1179: Speed and consumptian of steamships. - Proceedings 

of the U. S. K. I., sid. 567: Colliers and coaling stations. 

Strategi, taktik och flottmanövrar. Marine Rundschau, sid. 1311: Die 

A ufgabe der nach ostasiatischen Ge\\·ässern entsandeten russisch en Ost

seeflotte; sid. 1331: Das englische I,anclungsmanö\·er an der Kitste von 

Essex im September 1904-. - Proeecdings of the U. S. N. I., sid. 611: 

'Var an d its prevention. -- La marine francaise, sid. 281: L'accorcl france

anglais au point rle vue st ra tegique. 

Torped- och minväsen . 1\litteilungen aus dem Gebiete des See\Yesens, 

sid. 1051: Börresens Torpedo-Yirator. 

Undervattensnavigering. Tidsskrift för So1nesen, sid . 449: Undervancls

baade. - 1\'Iitteilnngen aus dem Gebiete des See\\·e~ens, sid. 1053: 1Jnter· 

seeboote nnd die Kriegfi.'thrung mit der Torpedo\\·affe. - Journal of the 

R. U. S. I., sid. 1288: The futm·e of the submarine boat. 




