1905.
68:e årgången.
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Berättelse
öfver Kungl. Örlogsmannasällskapets verksambet
under det förRutna arbetsåret.
Sällskapet har varit samladt till 7 ordinarie sammanträden, h varvid årsredogörelse r hafva afgifvits:
i bestyckning och beväpning af ledamoten Juel;
i minväsende, elekt1·oteknik och sprängämnen af ledamoten Key;
i navigation och sjöfart af ledamoten Starck ;
i reglementen, {ö1·valtning samt hälso- och sfukvård af ledamoten von Krusenstierna.
Föredrag hafva hållits:
af hedersledamot en Hägg: Bevakningsbåt ar och deras användning,
af hedersledamot en Hjulhammar: Krig och förberedelse
därtill; Carlskrona stations betydelse för Sveriges försvar; samt
Ytterligare om Carlskrona stations betydelse och flottans auvändande;
af ledamoten von Horn: Har svenska flottan vid utförandet af sin roll som landets första försvarslinje behof af dep6ter förutom de nuvarande stationema?
Efter hedersledamot en Hägg, som på grund af flyttning
från staelen sistliclen högtidsdag nedlade sin befattning såsom
ordförande, valeles härtill vice ordföranden, hedersledamot en
Hjulhammar, oeh valdes samtidigt ledamoten M. Hamilton till
vice ordförande intill högtidselagen 1905.
Tidskrift i Sjöväseudet.
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Vidare b af va blifvit valda:
t ill redaktör för tidskriften ledamoten von Horn och till
biblotekarie ledamoten Gylden.
Sällskapets tidskrift har utgifvits enligt samma plan som
föreghende år.
Till sällskapets bibliotek hafva följande gåfvor öfverlämnats:
af I. Engström: Lärobok i skeppsbyggeri, 2:a upplagan .
(Gåfva af författaren);
af Kungl. sjökarteverket: rrillägg till Svensbt Lotsen;
af O. Lybeck: Öfversikt af marinorganisationerna inom
de europeiska och förnämsta utomeuropeiska staterna. (Gåfva
af författaren);
af E . Hägg: Flottan och dess vapen . (Gåfva af författaren);
af Hildebrand Hildebrandsson: Rapports sur les observations internationales des nnages au comite international rne teorologique; Bulletin mensuel de l' observation meteorologique
de l'universite d'Upsal. (Gåfvor af författaren);
af S. Grenander: Les gradiento verticaux de la temperature dans les m inima et les maxima barometrique. (Gåfva af
författaren);
af Cyprian Bridge: Admiral Nelson; The centenary of
Trafalgar. (Gåfva af författaren);
af Kungl. mar·införvaltningen: Beskrifning å 47 mm . tubkanon M/02; Skizzer å svenska flottans stridsfartyg;
af C.. von Rosen : Kustförsvarets taktik af amerikanske
majoren J. P . Wisser. (Gåfva af öfversättaren .)
Inom s-ä llskapet hafva följaöde förändringar ägt rum:
från arbetande ledamot till hedersledamot är uppflyttad
konteraLDiralen T . C. A. Sandström;
meq döden afgångne:
hedersledamöter.. ........... .. .... .. ....... .. ...... ... .... .. .... ..
arbetande ledamot ........... .. .. ... .. .. .. ...... .... ... .... . ..
korrespond erande ledamot ... ...... .... ... .. ............ ..

4,
1'
L
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För närvarande utgöres sällskapet af:
förste hedersledarnöter ....... ... ........ .
hedersledamöter, svenska ........ ..... .... .. .. ... ... ...
d:o
utländska ...... .. .... .
arbetande ledamöter ...
korresponderande ledamöter, svenska
el :o
utländska

4,
34,

3,
67,
Hl,
7.
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Aminnelsetal,
·upplästa vid Kungl. Örlogsmannasällskapets högtidsdag
elen 15 novem.b er 1905
af sekreteraren, komm endörkapten en C. F . J. Lindström.

Herr ordförande l
Mine herrar l
Med en återblick öfver sist förflutet arbetsår måste vi
med sorg och saknad erinra, att Örlogsmannasällskapet sedan
senaste högtidsdag genom dödsfall förlorat ej mindre än sex
af sina ledamöter, nämligen:
hedersledamöterna, f. d. landshöfdingen grefve H. Wachtmeister samt konteramiralerna Ihlen, Lindbom och Meister;
arbetande ledamoten, kommendören Pantzerhielm och
korresponderande ledamoten, professorn Thalen.
Min plikt likmätigt går jag nu att uppläsa minnesteckningar öfver dessa ledamöter, i den ordning de med döden
afgått.

t
Ludvig Gustaf Sigge Pantzerhielm
föddes den 13 november 1819 i Klinte socken på Gotland och
var son af adjutanten hos konung Carl XIV Johan, öfverste~öjtnante~l S. V. Pantzerhielm, hvilken med utmärkelse deltog
l drabbmngarna vid Grossbeeren, Dennewitz och Leipzig.
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Vid 14 års ålder blef han kadett vid Kungl. Krigsakademien och deltog därunder i expeditioner med fregatten Euridice och Göteborg, korvetten Najaden , linjeskeppet Oscar och
briggen Vänta litet. Efter af:lagd sjöofficersexamen 1841 kvarstannade han en tid som elitkadett och extralärare vid Carlberg.
· Under tjänstgöring som sekundlöjtnant 1841- 1849 då
han befordrade:,; till premierlöjtnant, var ban kommenderad på
korvetten Carlskrona till Medel haf vet 1841-42; på korvetten
Najaden till Södra Amerika 1842- 43; på linjeskeppet Manligheten 1844; på kanonjollar 184ö; på b1iggen Nordenskiöld till
Medelhafvet 1846- 4 7 och på postångfartyget N ordstjernan
1848. Samma år genorngick han kurs vid Gymnastiska Centralinsti tutet.
Ar 1849 hade Pantzerhielm tjänstledighet för att ingå i
dansk örlogstjänst där han om bord å linjeskeppet Skiold bevistade tväune affärer mot tyska örlogsfartyg.
Aterkommen från dansk tjänst var han kommenderad
officer på korvetten Gefle 1850, fregatten Josephine 1861 och
linjeskeppet Fäderneslandet 1852.
U n der åren 1863-54 tjänstgjorde ban såsom chef å postångfartyget Svenska lejonet.
Befordrad till kaptenlöjtnaut 18ö7, tjänstgjord e han såsom chef på ängkorvetten Balder samma år och på skonerten
Falk 1859, samt var sekond på fregatten Josephine 1860 och
på korvetten af Cbapman 1861.
1862 utnämndes han till kapten och kommenderades året
därpå som chef å ängkorvetten Orädd, under hvilken expedition han öfverförde polska flyktingar från Gotland till London.
Under efterföljande år var ban chef på briggen Nordenskjöld 1865, afdelningschef för skeppsgossebriggame 1866,
chef å ängkorvetten Thor 1867 och på korvetten Gefie till
södra och Norra Amerika 1868.
Samma år befordrades han till kommendörkapten af l:a
klassen.
Aren 1870-7 4 var han chef för styrmansdepartementet
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i Carlskrona, under hvilka år han jämväl var chef på monitoren Loke 1871 och 1872 och på ängkorvetten Thor 1873
och var han sistnämnda år beordrad att uppgöra anfalls- och
försvarsplaner för Bråviken och Slätbaken.
Vidare var han 1875 chef på fregatten Vanadis, då H.
M. konungen ombord på detta fartyg besökte Köpenhamn,
Petersburg och Kiel, samt samma år chef och afdelningschef
på monitoren Loke. 1877 öfverflyttades !Jan på Kungl. flo ttans permanenta reservstat.
Åren 1878-83 var han kommendant på Carlskrona sjöbefästningar, utn äm nd es 1881 till kommendör och erhöll afsked den 9 augusti 1884.
Till ledamot af Kungl. Örlogsmannasä llskapet valdes Pantzerhielm 1876.
Af yttre utmärkelser hade han kommendörste cken af
svenska, danska och ryska ordnar.
Pantzerhielm var en rikt begåf1rad man. Vi minnas väl,
huru han lät denn a begåfning ofta framträda i tal och skrift,
bunden och obunden form. Och ända till sena åld ern väckte
han förundran öfver både klartänkta och djupsinniga tankar
och ord. Han ägde ett lyckligt och gästfritt hem .
De sista åren var för honom en lidandets tid, under hvilken han dock ofta kände hugnad, särskildt då, när vänner
från gamla tiden uppsökte honom , hvilka gladdes att samtala
med den änn u till sinnet vakne och för dagens stora frågor
lifligt intresserade åldrin gen. Han hyllades städse som en god
kamrat samt en uppriktig vän. Han fick genomgå hårda pröfilingar genom att öfverlefva de kära som i hem me t spridde
glädje och lycka - en älskad maka Luise Gustava Friedrike
Altvater från Stralsund och en son.
Han afied den hl maj detta år.

Tobias Robert Thalen
föddes 1827 i Köping, där fadern, sedermera prästen
kebo, Jacob Thalen , var rektor.

Fläc-

Han blef student 1849, aflade fil. kandidatexame n 1854
och promoverades samma år. Under åren J 856-59 företog
han såsom stipendiat en resa till England, Frankrike och Tyskland i och för fysiskt-matema tiska studier. Vid hemkomsten
blef han docent i fysik och efter att vid olika tilll'ällen hafva
upprättbållit professuren i fysik och mekanik vid U psala universitet utnämndes han till professor i mekanik 1873 och i
fysik 1874. Med offentligt understöd besökte han världsutställningen i Paris 1867 och deltog såsom Sveriges ombud i
en kongress i Paris angående elektriciteten 1881.
Såsom ledamot deltog han i meterkommitte n i Frankrike
1885, äfvensom i meterkonferen serna i Paris 1889 och 1895.
År 1896 tog han afsked från professoratet.
Professor 'rhalen var en synnerligen framstående fysiker
och åtnjöt stort anseende bland vetenskapsmän nen såväl i inson: utlandet, på grund hvaraf han var ledamot af många
lärd a sällskap och innehade såväl svenska som utländska ordensutmärkels er.
Till korrespondera nde ledamot af Kungl. Örlogsn.1annasällskapet invaldes han 1883.
Thalen var gift med Fanny Carolina Krook, med hvilken han hade en dotter.
Han afled den 27 sistlidne juli.

Nils Ihlen
var född 1824 och blef vid 14 års ålder sjökadetL samt sekondlöjtnant i marinen 1843. Under åren 1844-- 47 genomgick
han den militära högskolan och anställdes 1848 som assistent
hos inspektören för marinens fartygsbyggnad er, bvilken plats
han innehade till år 1864. I denna egenskap besökte han
fiera gånger utländska verkstäder för att sätta sig in uti byggnadsteknikens framåtskridand e. U n der åren 1861 - 54 besökte
han de viktigaste örlogsvarfven i England, Frankrike vch
Nordamerika för att utbilda sig till fartygskonstru ktör.
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1-h 1862 företog Ihlen en resa till England och Frankrike för att lära sig pansarfart ygsbyggn ad emedan det förbereddes en anläggnin g af verkstäde r för byggande af dylika
fartyg vid Carl J ohansvrnrn.
Från bans tjänstgöri ug i flottan kan nämnas att han
1865 befordrad es till premierlö jtnant, var 1861 chef på kanonbåten Sarpen samt utnämnde s 1864 till kaptenlöj tnant.
År 1871 var han chef på monitoren Skorpione n och 187 4
chef på exercisfar tyget Desideria; befordrade s 187 4 till kapten.
och 1876 till kommend örkapten.
Såsom sådan var han chef på korvetten N ornen då detta
fartyg besökte världsutst ällningen i Filadelfia 1876.
År 1878 var ban chef för en afdelning af kanonbåta r och
flaggkapte n under konungen s befäl. 1880 var han chef på
rnanitoren Mjölner.
Från 1882 tjänstgjor de han i Marineko mmandoe ns stab.
År 1885 utnämnde s Ihlen till kommend ör och samma år till
konterami ral och kommend erande amiral, hvilken befattning
han lämoade 1891.
Efter att hafva tjänstgjor t såsom adjutant hos konung
Carl XV från år 1860, utnämnde s han till adjutant hos konung
Oscar 1873.
Förutom ofvaoståen de långa tjänstetid i flottan, rlär han
öfver 50 år varit i aktiv verksamh et, medbanu Ihlen äfven insätta sina krafter i privata företag, där hans lifsgärnin g är
knuten vid en civil institutiou nämligen »Det norske V eritas» .
Här tjänstgjor de han som direktö~ . und er åren 1865-85 samt
såso m konsulent 1886-91 då han åter ingick såsom direktör,.
hvilken befattning han sedermera innehade till sin död. Till
korrespon derande ledamot i Kungl. Örlogsma nnasällska pet invaldes Ihleu 1863 och uppflyttad es 1885 till hedersleda mot.
Han afied den 8 augusti innevaran d e år och efterlämn ar
hustru , född Nicolaysen, och tre döttrar.
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Otto Lindbom''')
föddes den 26 april 1846 i. Carlskron a. Föräldrar ne voro premierlöjtna nten vid Kungl. Maj:ts flotta Ingemar Lindbom, hvil"
ken a!ied redau påföljande året, samt Anna Sophia Sundin.
Efter undervisn ing uti Garlskrona allmänna läroverk åren
185-±- 1860 och förbereda nd e undervi sni ng för inträde vid
Kungl. Krigsakad emien å Carlberg 1860- 1861 , aflade han
sistnämnd a år inträdesex amen till nämnda akademi, hvilken
genomgicks under åren 1862- 1866, hvarunde r ban för Hitoch
skickligbe t erhöll 2 belönings jetoner af silfver och 2 af guld.
Den 19 december 1865 skedde utnämnin g till sekuncllöj tnant
vid Kungl. Maj:ts flotta .
Nu började på allvar en sjömanna baua, som man med
fog kan säga vara vigd vid hafvet, ty ända till för 3:ne år se"
dan var han nästan utan undantag h varje år sjökomme nderad.
Redan under år 1860 had e detta hans sjömansli t tagit
sin början i och med en expedition i Nordsjön ombord å fregatten Josephine samt under åren 1863- 1865 fortsatts ombord å korvetten af Chapman och kanonbåte n Alfhild.
Såsom kommend erad officer seglade han därefter år 1866
å korvetten N on·köping , 1866--67 å ängkorvet ten Ge tie å dennas vinterexpe dition till Medelhafv et och Västindien , 1868 å
monitoren John Ericson, 1869 å briggen Skirner samt 18691870 å fregatten Vanadis å dennas expedition till .Medelhafvet
och närvar han därunder vid invigning en af Sue;-;-kanaleu.
År 1870 inträdde han i engelsk örlogstjän st och tjänstgjorde där: 1870-187 1 å pansarfreg atten Hercules uti kanaleskadern; 1871 å korvetten Scout i Stilla Hafs-eskadern; 187 1
--1873 å pansarfreg atten Zealous, Haggskepp uti nyssnämn da
eskader.
Sistnämnd a år återinträd de han i fädernesla nd ets tjänst
och befordrad es påföljande år, den 26 september 1874 tilllöjtnant samt den 27 april 1883 till kapten.
7:·) Författad t af ledamoten I. N eu enclorff.
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Af hans under denna period inträffande sjökommend eringar må särskilcl t nämnas: 1876 fiaggadjuta nt å es kad er; 1876
~bef å ångfartyget Sköldmön; 1878 fiaggadjutan t å svensknorsk es kad er und er H. M. konungens eget befäl; 1879-1882
kadettoffice r å korvetten Saga: J882- 1883 å fregatten Vanad is expedition till Medelh atvet och 1883 cbef å kanonbåten
Astrid.
Ar 1886 tj änstgjorde han som sekond å chefsfartyge t
Drott, var J 88 7 först.e flagga djuta nt i årets eskader, 1888 och
1889 chef. dels å kanon båten Simgul del s å kanonbåten Alfbild och sistnämnda år sekond å logemen tsfartyget Eugenie
samt utgick hösten 1890 såso m se kond å korvetten Freja vid
dess ex peclition u u der prins Bernadottes befäl tillMed elhafvet.
Ducler förra del en af denna expedition, nämligen den 4
november 1890, befordrad es han till kom mendörkapt en af 2:a
gradeu; elen 26 april 1896 följde befordran till kommendör kapten a f l:a graden och den 7 oktober 1898 till kommendör .
Under denna period hade sjökommen deringarne följt lika
oafbrutet som förut, n ä mligen: 1893 som chef å chefsfartyge t
Drott, 1894 som flaggkapten i årets eskader, 1896- 1896 som
ch ef å korvetten Freja uneler dess vinterexped ition till Väst-indien" och 1897 som chef å pansarbåten Oden.
Ar 1899 var han åter fiaggkapten i årets kustes kader ;
1900 befälhafvare för styrk a vid krigsöfning arna m ed k'Jsteskadern; 1901 eskaderchef å Stockholms beväringseskader och
Stockholms -eskadern samt därefter strid sdomare vid årets kustes kaders kri gsöfnin gar och J902 stridsdo mare vid sistnämnda
års kusteskader s krigsöfningn r.
D et var emellertid ej blott på sjömannens egentliga elem ent so m Lindbom fick trägna och ärofulla uppdrag utan äfven i landtjänstgö ring blef han under m ellantid erna sträuo-t
b
anlitad med växlande och kräfvande göromål.
1867-18(:)9 tjänstgjorde han i befälhafvan de amiralens
expedition i Carl skrona; 1870 såsom vadsad jutant därstädes;
1873-1874 såsom biträdande adjutant hos stationsbefä lhafvaren å samma stat ion ; 1875-1877 såsom andre adjutant uti
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chefens för flottans mil i tärpersonals stabsexped ition; 18781882 '3åsom kadettoffice r vid Kungl. Sjökrigssko lan; 18831 886 såsom adjutant i Kungl. Sjöförsvarsd epartemente ts kommandoexped ition; 1887-1889 såsom chef för olika matroskompanier; 1889-- 1890 såso m adjutam hos chefen för fl ottans
stab· 1891-1892 i flottans stab; 1892-1 898 såso m chef för
sjöf;rsvarsd epartementets kommandoe xpedition; 1898_--1900 i
Hottans stab; 1900-1901 såsom chef för mob1hsenng s- och
statistiska afdelningen och 1901- 1903 såsom chef för kommunikationsafd elningen i flottans stab samt 1903--1905 såsom chef
för samma stab samt förordnades den 20 juni innevarande år
att vara station sbefälh afvare vid Hottans station i Stockholm.
Den 30 oktober 1903 hade hau utnämnts till konteramiral i HottaLL
Bland andra kräfvande uppdrag, som honom dessutom
an förtrotts , må nämnas:
1883 deltog i Kristiania i utarbetande af ny upplaga af
internatione lla signalboken samt ombesörjde dess utgifvande;
1884- 1890 sekreterare i kommission en för revision af
Hottans sjötjänstgör ingsregleme nte;
1893 --1899 ledamot i kommission en för revision af del
I af reglementet för flottan;
1902 ordförande i kommitten för omorganisa tion af flottans c i viistat;
1904 militärledam ot i Kungl. Maj :t s högsta domstol.
Med unelantag af sina första officersår t. o. m. år 1874
samt vidare 1/ 1 1877- 1/ 10 1878, under hvilk e~1 tid han tillhörde Carlskro na station , va r han all tjämt placerad å Stockholms stati on .
Den I december 1892 blef Lindbom utn äm nd till ~dju
tant bos H. M. konungen och den 22 oktober 1898 till öfver.acl jutant.
Efter att år 1889 blifvit kallad till arbetande led amot af
Kungl. Örlogsmann asällskapet ulef han år 1903 hedersle~amot
.af detta sällskap. Sedan år 18\:!7 var ban ledamot af h._ungl.
Krigsvetens kapsakadem ien.

-

554-

Ordensutmärkelser kommo honom i mycket rikt mått till
del. De inleddes redan år 1871 med Turkiska Medjidie-orden,
som tillföll honom som minne af hans närvaro vid Suezkamilens inviguing. Bland de ytterligare 14 ordensutmärkelser,
som tillföllo honom, må nämnas: konung Oscar II:s jubileumsminnestecken, kommendör af Svärdsorden, l:a klass, af danska
Dannebrogsorden , af grekiska Frälsareorden m. fl
Af förestående långa förteckning öfver honom lämnade
sk iftande viktiga uppdrag framgår bans stora duglighet i tjänsten, hans arbetsamhet och nit. Härtill kom den enastående
samvetsgrannbet med hvilken hau sökte fullgöra ett hvart honom lämnadt uppdrag. I första rummet hade han äo-nat sin
tid åt sjötjänsten. Fastän hans lefnadsbana bröts vid :n åld er
. l emeslandet ännu
då fäc
kunde hafva hoppats fått tillgodogöra'
s1g hans för blott ett år sedan obrutna arbetskrafter, hade ban
ej mindre än 38 år under kortare eller längre tid årligen varit tjänstgörande ombord å svenska eller engelska fnrtyg; ett
talande bevis på hur den svenske sjöofficeren får, årligen lämnande hem och familj, ospardt ägna större delen af sin lefnad
åt sitt lands tjänst inom fartygets relingar. Detta måste därför sjöofficeren lära sig anse som sitt hem nästan lika mycket
som hem met i land, och kamraterna ombord vänjer han sig
snart att anse nästan som familjemedlemmar. Å den af denna
samhörighet uppståe nde vänfasthet gaf Otto Lindbom ett vackert exempel, och en !war, som seglat med eller under honom,
har säkerligen snart lärt i honom känna ej blott den högt värderade förmannen ulan ä f ven en Yän, vid h vilken man fästs
med varmaste sympati.
U n der si n vistelse i land ägnade han sig med stort intresse åt det så maktpåliggande och tidskräfvande omarbetand_et af flottans reglemente först för sjötjänstgöringen under en
tJd af omkring 7 år och sedermera und er en ungefär lika lång
årsföljd för landtjänstgöringen.
Ett arbete om hvilket han inlade stor förtj ä nst var omorganisationen af flottans ci viista t. Genom sitt myckna arbete
vid revision en af flottans reglemente hade han fått en god in-
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blick i flottans ekonomi och dess handhufvand e och därvid funnit åtskilliga af de brister, som vidlådde organisationen af den
kår, som i närmsta rummet handhade densamma. Under en
längre följd af år var han varmt intresse rad för en förbättring härutinnan, och fick han glädjen att såsom ordförande i
den för ändamålet tillsatta kommitten utarbeta förslag till en
organisation af en marinintendenturkår, hvarigenom de förut
rådande missförh ållandena skulle afhjälpas, samt fi ck också
tillfred sställelsen se detta förslag af regeringen antagas och af
riksdagen go dkännas.
I-lans senaste år ägnades åt arbeten såsom chef för flottans stab , men snart brötos af sjukdomen hans förr så friska
krafter tills han ned lades på dödsbädden och den Hl oktober
detta år slutade sina lefnadsdagar.
Såsom bans runa må ristas en hans väns ord: han var
den redbaraste och vänfastaste bland kamrater, och det finnes
väl ej någon god egenskap, som ej kunde tilläggas honom .
Såsom make och f:ader var han ett mön ster af kärleksfullhet, så ock mot sin åldriga moder. Sedan han förmått
henne flytta upp till Stockholm under de sista 6 a 7 åren af
hennes lefnad, förgick ej en dag, då ban var i staden, utan
att han ej fann någon stund att rycka undan de trängna tjänstegöromålen för att ägna åt henne,
Gift år 1876 med Maria Charlotta Cederborg sörjes han
vid sin bortgåug af sin efterlänmade maka och en dotter.
Frid öfver hans minne!

Johan Adolf Christian Meister
var född på Carlberg den 31 augusti 1834. Föräldrarne voro
Christian August Meister, som vid den tiden var kompanichef
vid krigsakademien och sedermera blef komm endörkapten af
l :sta klassen, samt Matbilda Klema n. Här tillbrakte gossen
alla barnaåren och fick tidigare än andra känna på de hårdhändta kadetternas upptuktelse.
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Kort efter det Meister blef kadett 1847 lämnade hans föräldrar Carlberg. Hans far var en synnerligen arbetsam man,
med för sin tid goda kunskaper och insikter, och modern var
en arbetsmyra, som från morgon till kväll aldrig unnade sig
hvila. Det behöfdes också, ty husets tillgångar voro små och
det gällde att iakttaga den största sparsamhet och · flit. Det
var säkerligen dessa exempel som hos sonen grundlade den
arbetsifver, sparsamhet och redlighet som alltid utmärkte
honom.
U n der åren 1861-52 tjänstgjorde han som kadett på
korvetten Jarramas och utuämndes vid 19 års ålder till sekundlöjtnant samt gjorde därpå följande åren tjänst som officer på korvetten Thor, kanonslupar och linjeskeppet Carl XIV
Johan,
För den nyblifne officeren blefvo inkomsterna alltför
knappa, hvarför han gaf sig ut i kofferditjänst under åren
1856 -58 för att vinna sjömanserfarenhet och för att få några
af de många underlöjtsåren att passera utan ekonomiska bekymmer. Som jungman (och sedermera andre styrman) fick
han nu pöfva på det hårda lifvet för de menige sjömännen.
Kanske den inblick han härvid vann i sjömännens !if och lefverne bidrog att gifva honom intresse för de smås villkor,
åskådningssätt och lefnadsförhållanden. Säkert är att ett utprägladt intresse härför följde honom genom lifvet. Det beredde honom särskild glädje att kunna framh ålla goda egenskaper, som han upptäckt hos en arbetare eller en tjänare,
och han återkom ständigt härtill för att framhålla att de s. k.
högre klasserna ej obetingadt hade några företräden i sådana
hänseenden -att skryta med.
Kofferditjänsten förde honom vida kring i världen och
särskild t talade han ofta om en resa från N e w Orleans öfver
Kap till Singapore och Australien, som medförde åtskilliga äfventyrligheter. På Indiska Oceanen öfverfölls fartyget på hvi],
ket han gjorde tjänst som andre styrman, af en orkan. Skepparen hade en lång tid varit onykter och en af de första åtgärder, då ovädret bröt in, var att gå och kasta hela bans sprit-
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förråd öfver bord. Förste styrmannen var sjuk och det var
sålunda den unge Meister som fick stå för befälet. När tre
dygn gått och stormen ännu varade hade riggen gått öfver
bord, rodret var bräckt, fartyget läck och besättningens krafter
slut. Fullkomligt utmattad kastade sig Meister på trossbotten
och halfslumrade där under det besättningen i dödsångest promenerade öfver honom und er bedjande af de böner, de kunde
leta fram ur minnet. Men äfven på stormen gafs ett slut och
det illa medfarna fartyget blef räddadt.
Efter slutad tjänst i handelsflottan var ban kommenderad officer på korvetten Lagerbielke 1858-59, på fregatten
Josephine 1860, på korvetten Svalan 1861 och på korvetten
Lagerbielke 1862-63 t>amt befordrades till premierlöjtnant
1862.
År 1866 var ban chef på briggen Glommen och 1866·
chef på briggen Gladan, och utnämndes samma år till kapten .
Under åren 1863-74 samt 1875- 76 var han informationsofficer i underbefälsskolan i Carlskrona. Han var kommenderad officer på korvetten Gefie 1866-67, på korvetten
Norrköping 1868, på korvetten af Chapman 1869 och sekond
på sistnämnda fartyg 1870, på monitoren John Ericson 1871,
på korvetten Norrköping 1876, 1878 och 1880 samt på korvetten Balder 1876--77 .
.Aren 1878-80 var Meister äldste instruktionsofficer i1
exercisskolan i Carlskrona.
Befordrad till kommendörkapten 1880 utnämndes han till
chef för ekipagedepartementet i Carlskrona samma år, hvilket1>
befattning han innehade till 1884.
Under tjänstgöring som ekipagemästare omorganiseradesstadens brandvärn och han var den förste ekipagemästaren
som tillika var stadens brandchef. För detta värf beredde han
sig genom en tids studier vid Stockholms brandkår. U n der
hans brandchefstid inträffade en del svåra eldsvådor, såsom
vid minkontoret, artillerigården och västra delen af Ronneby-gatan.
Till chef för Kungl. sjökrigsskolan blef Meister förord-
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nad 1884, och på denna plats kvarstod han i 5 år. Härunder in tresserade han sig lifligt för de unga kadetterna och
hade nog genom sitt hurtiga friska väsen mycket som tillta1ade ungdomarne .
Meister kände ganska djupt saknaden af en grundlig teoretisk utbildning för sitt yrke. Sådan hade han hvarken fått
på krigsakadem ien, till kofferdis eller under sina första officers.år här hemma. Detta gjorde att han aldrig kände sig rätt
hermnastadd , då· det gällde att sätta tankarne på papper , och
hans blygsamhet i detta hänseende var något för stor. Detta
var skada, ty med ett sundt omdöme, som han besatt, hade
han goda naturliga förutsättnin gar för att reda sig äfyen som
skrifkarl och hans· synnerligen rediga och vackra handstil var
honom äfven till stor hjälp.
Men saknade han erforderlig teoretisk utbildning, så var
han i stället angelägen om att det yngre släktet skulle erhålla
sådan och han ifrade mycket för upprättande t af en sjökrigshögskola.
Åren 1885--88 tjänstgjorde han såsom chef på kadettfartyget och 1890 på fregatteu Vanad is.
Till kommendör utnämndes Meister 1889 och tjänstgjor·
.de såsom vadschef i Stockholm sistnämnda år. 'l'ill varfschef
i Carlskrona förordnades han 1890 och kvarstod i denna befattning till år 1897 då han utnämndes till konteramira l i flottan och samma år erhöll afsked.
Såsoin varfschef trifdes han utmärkt. Han satt ej mer
än nödvändigt på sitt kansli, utan i stället bar det ut på rond
kring varfvet för att med egna ögon se på både stora och små
.a rbeten. Särskildt sträfvade han för att förbättra mobiliseringsförhåll andena; kolförråden på Söder:;tjärn a omordnades
med hänsyn härtill och det förberedand e arbetet med pennan
för att få en mobilisering skaj tog sin början.
Alltid var han nÖjd och belåten med den verksamhet han
fått och ansåg, att han i tjänsten haft framgång öfver förtjänst. Men den stora missräkning en kom efter afskedstagan .det sedan han flyttat till Stockholm. Han lämnade tjänsten
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med obrutna krafter, van vid arbete och med ifrig arbetslust
och hans sträfvau blef genast att vinna nya fält för sin Yerksamhet. Här mötte honom dock i stort sed t blott missräkningar, och det första året efter det han lämnat tjänsten, då verksamhetsl usten som mest stred med bristen på praktisk verksamhet, åldrade honom såsom endast en följd af år eljes sku ll e
gjort. Småningom resignerade han dock och fördref tiden med
långa promenader i alla stadsdelar. Bland de obetydliga göromål han hade att syssla med efter afskedstaga ndet var att han
en del år deltog i revisionen af Stockholms stads fattigvårdsväsen. Denna revision tog han på sitt särskilda Yis genom
att då och då und er årets lopp besöka de olika 1'attigvårdsanstalterna och med egna ögon se huru verksamhet en där bedrefs en revisionsfor m som nog är både ovanlig och viilbehöfti g.
Men var det frågan om att efter slutac1t revisionsarb ete
deltaga i någon festlighet - då strejkade Meister. Han kunde
ej med sina begrepp om arbete och sparsamh et föreua _a tt man
skulle sluta ett oaflönadt arbete i fattigvården s tjänst med att
kasta ut päuningar på att äta och dricka.
I bela sitt lif hade Meister varit nödsakad att noga se
på pänningen, rlå han ej haft andra inkomster än dem tjänsten bjöc1 honom. Ofta såg han sig under sin tjänstetid nödsakad att draga sig undan den eller den festen, oaktadt det
sades vara ur kamratsynp unkt oundgänglig en nöd vänrligt att
»vara mecl», men han såg saken ur en annan ännu nöd\·ändigare synpunkt; det. gällde framför allt att red bart och ärligt
sörja för sin familj och göra b var man rätt - in för detta blefvo
alla andra kraf utan afgörande betydelse. Ser man saken på
afstånd lär väl ingen förneka att han häri hade rätt och han
var i sitt redbara sätt att sköta sina angelägenh eter vä l värd
att tagas till föredöme.
Af yttre utmärkelser innehade han kommendör stecken af
Svärds- och Dannebrogs ordnarne. Till arbetande ledamot i
Kungl. Örlogsmann asällskapet invaldes Meister 1870 och uppTidsh·ift i Sjöväsendet.
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fiyttades till hedersledamot 1897. U n der år 1894 tjänstgjorde
han såsom vice ordförande.
Vid hans frånfälle den 31 sistlidne oktober stå sörjande
maka, Emelie Meister, född Nordenskjöld samt tre barn, Axel, major Yid generalstaben, Allan, kapten vid flottan och Inge~
gerd, gift med kap"tenen vid flottan G. Starck.
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Anförande . på högtidsdagen
af s ällskapets orclfömncle, konteramiralen C. A. Hjulhwmnar.

Det år, som dalat under tidernas horisont sedan sällskapet tirade sin senaste årshögtid, har varit ett af de:Ssa skickelsedigra år, hvilka endast med långa mellanrum återkomma.
Stora händelser, redan förut började, hafva därunder nått sin
afslutning, medan åter andra, kanske ej mindre betydande,
genom sina mäktiga vågsvall varsla om, att de alstrande krafterna ännu icke kommit till hvila. Hvad dessa krafter skola
medföra och huru de skola utvecklas därom känna vi intet,
men säkerligen skall för vårt land i en nära framtid händelsernas hvirfvelcentrum bringa öfverraskningar och konsekvenser
sådana, att de väl böra mana oss att följa deras riktning och
styrka för att kunna lägga skeppet för de rätta halsarna.
För Örlogsmannasällskapet torde bland det gångna årets
tilldragelser i första hand unionsupplösningens inflytande på
vårt sjöförsvar vara af intresse. Jag bar därför ansett mig
böra i dag , vid nedläggandet af min befattning som sällslmpets ordförande, något beröra denna fråga.
Ett bedömande af unionsupplösningens inverkan synes
mig i viss måu underlättas genom att erinra om hvilken inverkan föreningen vid sin tillkomst och under sin till va ro
åstadkommit på vårt sjöförsvar. Vi måste då genast från början erkänna, att någon sådan knappast varit märkbar.
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Det första tillfället att öfverväga de unionella försvarsangelägenhete rna gafs inom den sjöförsvarskom mitte, som den
3 september 1816 tillsattes, delvis just med anledning a f den
kort förut genomförda föreningen.
Då om någo nsin borde en optimistisk uppfattning om
dennas betydelse och framtid varit berättigad .
I stället för ' en ständigt hotan'de fiendskap mellan de
skandinaviska folk en, hade, så hoppades man , trofasta hä nd er
sträckts för att i nödens stund gripa om det ge mensamma
svärdet till skydd för urgamla och nyför värfvade fri- och rättigheter. I ställ et för ett i viss mån spl ittrad t svenskt väld e med
kulturel la och språkliga sk i l_i aktigheter och ett af D a nmark
styrdt ofritt Norge, hade föreningen bildat ett geme nsa mb etslikh eter be träffande såväl klimat ' bo·eoo-rafi
land med väse ndtliga
b
.._,.
och ind ustri, som beträffacde den andliga kulturens häfarma r .
Med bibehållande af inre frihet och därpå g rundad utveckling
för lwarJ· e land , skulle blott den bo-e mensam ma v t tre faran
bild a den sammanslutan de id en. På det gemensamma försvarets organi sationsformer borde, så vill det sy nas , dessa ändrade förh å llm)d en i första hand blifva märkbara. ·Men om
vi måste erk ä nna , att så icke varit fallet, så bevisar måhända
detta bättre ä n något annat huru ringa växtkraft den nu brutna
föreningen från början innehaft. Den dju pt inrotade misstro
mot Sveriges plan er på No rge, som under år 1814 så has tigt
och fullständigt bibrin gades Norges folk, den har visat sig
starkare än h varje unionspolitisk känsla och bar från början
till slut varit den röd a tråd som behärskat föreningens utveckling.
»Man trodde oss vara ett rof för feodala missbruk för
»betunga nd e skatter, för ständiga partier, hvilka böllos vid lif
»genom vår fyrdelta ståndsförfattni ng, och a llt uppkallades
»Som kun de gifva näriug åt den fruktan, att Sverige efter>Sträfvade Norge endast för att få till sin ege n vinst utsuga det»
skrifver en samtida historisk författare, som äfven framhåller
att »ströskrifter utgingo till och från land ets mest ansedda
»män , hvari häntyddes på det ovärdiga för den norska natiov
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>> nen i att låta sig påtvinga en förening, hvaraf intet godt
»kund e härflyta för fäderneslandet - endast träldom, olyckor
))och vanära».
Misstänksamhe t är en makt som griper nationer såväl
so m individ en. Där jordmånen är gynnsam har den lät t att
sprida sig och är svår att utrota.
Norge var do ck genom sv-enska vapen frigjord t från Danmarks envälde, som det i århundraden Vflrit underlagdt.
Norge bjöds 11u i förening med Sverige samma rättigheter son1 detta lanJ .
Förklarligt kunde väl då vara om uniOllens grundare ansågo och hoppades att nödig fasthet för unionen skulle småningom vinnas, oaktadt så många teck e11 vid dess uppkomst
uppenbart vittnade om framtida svaghet och söndring just där
styrka och enbet bort vara framför allt fiirhärskande . .l!;n sådan svaghet, som icke kunde undgå att blifva i många afseenden bestämmaude för föreningens framtid, var norska grundlagens § 26 äfvensom riksaktens oklara fram ställning om unionens orsak och ä ndam ål
Uniouens hufvudid e var enligt svensk uppfattning att gemensamt trygga inre fribet mot yttre våld. För detta ändamål borde gemensamhet i försvaret varit en ledande och i
unionshandlin garna klart framställd t an k e. I stället fanns
mis3troend ets frö här omsorgsful lare än på något fltmat område nedlagdt. Hos 1816 å1;s kommitte-män Merspeglades detta
sakernas tillstånd i det afgifna betänkandet. De ansågo att
om genom föreningen landstridskraft erna skulle kunna minskas, så borde sjöförsvaret i stället ökas. l\1ed tviflaude och
spörjande kä nslor om framtidens horoskop tillägga kommitterade : >>skulle ej de relativa bidragen och förmånerna, h vilka
»af Sveriges förening med Norge kunna blifva en följd, få
»tagas i n ågot afseende till uppvägand e mot de positiva, som
>> med Finland förlorad es; skulle ej den besparing i stridskra f)) ter få gälla, som däraf uppstår, att på gränsen a f de båda
»förenade rikena hädanefter icke mera kunna sammanträffa
»fien der; då skull e ock anledningarna att vänta framgång i
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»verkstä lligheten af en plan för rikets sjöförsva r saknn dess
>>förnämsta stöd genom bristande förmåga att i spridela delar
»det underhål la, ty utan samman hang med de förändrin crar i
»defensi onsväsen det på det hela, som af förening en miU~e få
»anses snarare ellei· senare blifva en följd, h~ r riket· icke styrka
»att underhål la eu större flotta.
Några sådana förändrin gar i defensio nsväsend et på grund
les
af förening en torde, såsom förut blifvit nämudt ' ino·enstäc
b
.
s
återfinna
kunna
Afveu oberoend e af den rnisstänk sambet som fmmit uttryck i ol'van nämnda § 26, sa sku lle ju emellerti d bristen på
gemensa mhet i sjöförsva ret kunna på annat siitt finna sin förklaring. Norges långa kuststräc kor och tilltagan de sjöfart torde
för egen räkning väl haft behof af det sjöförsva r, som där
kunde uppställa s . . Skulle i ett gemensa mt krig Norge däri11 ed
kuunat skydda egna kuster, borde i allmänhe t mer ej begäras .
Att skyelda Sveriges västkust kunde endast blifva en sekundä r
uppgift, liksom ett motsvarn nde förhållan de skulle ·lu{fva ägt
·
rum beträffan de vårt skyeld för Norges kust.
Alla plnnei· beträffan de omorgan isation af fiottans personal ociJ materiel S,Ylias ock ä11da sedan förening ens ingående
hafva varit uppgj01;d a uteslutan de enligt de grunder, som enbart för .Sverige bort vara giillande , och allra tydligast hafva
dessa synpunk ter iakttagit s Lli.Ider senaste tider vid bestämmand et af vår lämpliga ste fartygsm ateriel, hvilkeu uteslutan de
afpassats ~fter de betingels er som på gi·und af vår skärgård som~lutna kust kräfvas vid förs\·aret af eget land. Men äh·en
öfnga anordnin gar för kustförsv ai·et h[Lfva haft en liknande
utgångsp unkt.
Sålunda fintia vi att organisa tic,uspbn erua för fästnings :äset~det, h vilka alltid nä m berört landets sjöförs var, jämväl
mtag1t en af unionen oberoend e ställnino·
b'
en tillDen första fästnings kommitt en som efter föroniJJ<Y
b
Hon
ter.
synpunk
~attes 1819 inlåter sig icke alls på unionella
föreslår flyttning af Göteborg s örlogssta tion ti ll Marstran d, och
på vår västra kust i öfrigt, bibehålla nde af Nya E L(sbo1·g 8 fästniug ,
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skansarn a Kronan och Göta lejon, samt ett tidsenlig t befästande af Landskr ona hamn.
1826 års kommitt e för sjöförsva ret, h vi lk en äfveu skulle
yttra sig öfver flottans etablisse wenters läge, afgifver sitt förslag om den flytande materiele n enligt samlTHl synpunk ter som
Yoro rådande före förening en . Beträffan de Göteborg s· station
säger kommitt en att den »möjlige n skulle kunna indragas , om
Norges sjömakt finge betrakta s såsom högra flygeln af det gemensam ma sjöförsva ret», men kommitt en föreslår dock att den
bibehålle s på grund af dess vikt för försvuret af Göta elfs
mynni>1g. Äfven de åren 1839 och 1861 tillsatta kommitt eerna
för försvaret s ordnand e förorda bibehålla nde och utvidgan de
af såväl Marstran ds som Göteborg s och Land skrona hamns
befästnin gar, såsom stöd för där behöfiigt sjöförsva r. Men
några strategis ka synpunk ter med anlednin g af förening en synas icke af dem hafva blifvit uppställd a.
På sådana synpunk ter torde därför ej liii.ller hvarken indragning en af Göteborg s örlogssta tion eller utJöman det af befästning arna vid Nya Elfsborg och Landskr ona , h vilka t\tgär- ·
der stadfäste s 1869, kunna anses hafva varit grundad e.
Dessa beslut föreging as visserlig en af den lifiiga blomstri ng
den s. k. skandina vismen företedde vid denna tid eller vid
tiden för det senaste danska kriget, men om besluten i någon
mån därutaf påverkat s torde vara ovisst. Silarare torde indragning en varit orsakad af den synnerlig en pessi'rnis tiska uppfattning angåend e sjöförsva ret, som då gjorde sig så sorgligt
gällande , och som bland annat tog sig uttryck i de några år
förut genomfö rda delnings - och r eduktion sföretage n inom sjöYapnets personal .
I hvilket fall som hälst gjorde sig emellerti d en reaktion
mot minsknin gen af försvare t på västra kusten snart märkbar .
Heclan 1878 års kommitt e förordad e kraftigt att Göteborg såsom
vår förnämst a importha mn måtte förses med erforderl iga försvarsanstalter af pansarba tterier, försänkn ingar och minlinier , bvarjämte en delaffio ttan där borde biträda vid försvaret . Först orter
upprepad e framstäl lningar bar emellerti d detta behof i hvad det
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rör fasta försvaret blifvit tillgodosedt, nämligen enligt 1897 års
fästningskomm ittes förslag, och i mån som flottans utveckling
fortskrider torde äfven ett flytande försvar komma att för ändamålet afses, på sätt förut och oberoende af föreningen med Norge
varit förhålkwdet . Under tiden eller år 1882 -hade Mar-st>ands
fästning blifvit utdömd, men .d ennes ringa betydelse för försvaret var då, på grund af dess afskilda läge, allmänt erkänd.
Huru kortfattad dP.nna återblick än varit, torde dock
hafv·a · framgått ·att den nu lösta föreningen icke utöfvat någon
märkbar inverkan hvarken på det rörliga sjöförsvaret eller det
fasta kustförsvaret. Rent strategiskt sedt borde Skandinaviens
kust- och sjöförsvar efter föreningen på grund af geografiska
förhållanden hafva bildat tvänne hufvudgrupper , den ena afsedd för västra halfvan, d. v. s. Norge och Sveriges västkust,
och den andra för östra och södra halfvan, d. v . s. Sveriges
östersjökust till Öresund.
Men vid ordnaodet af Skandinaviens försvar fanns icke
plats för strategiska synpunkter. De voro i första hand utträngda af norska grundlagens § 25 och hindrades sedan allt
framgent af den underhållna misstänksamhe ten mot Sverige,
som så ofta och tydligt på hvarjehanda sätt kom till uttryck
att den icke kunde undgå att förlama just det väsendtliga i
fö~eningens ide nämligen gemensambete n i det yttre försvaret.
Vi hafva hört med hvilka ord misstron tolkades vid unionens bildande af samtidens män. Den händelse som sedermera ända in i våra "dagar verksammast bidragit att underhålla denna misstro är den ryktbara Bodöfrågan. Då den till
en Yiss grad är karaktäristisk för förhållandet mellan Skandina vie n s folk och kan anses ha fva bildat den största sprängkilen i unionsblocket så bör den icke här förbigås, ehuru endast få uppgifter därom kunna meddelas. För det uppenbara
smuggleri som engelska undersåtar bedrifvit i Bod ö under 1818
och 1819 harle dessa enligt norsk lag straffats. Med använd~
ning af falska dokument och angifvelser lyckades dem emelticl bibringa den engelska diplomatien öfvertygelsen att domen
var orättfärdig. Under hot om afbrott i det vänskapliga för
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hål landet rikena emellan tvingade ock engelska regeringen den
norska att till smugglarue i skadestånd utbetala en summa af
18,000 pund sterling. Resultatet väckte som bekant en oerhörd uppståndelse i Norge, och oviljan riktades mot Sverige
och dess oförmåga att· tillvarataga Norges intressen. Ehuru
utrik ess tyrelsen bäfdade att bättre resultat icke kunnat uppnås
äfven om frågan varit uteslutande svensk, och oaktadt man
redan då kände en del af de från norsk sida begångna felen,
gjordes dock på stortinget 1827 den for sin tid uppseendeväckand e hem ställan , huruvida icke »med an ledning af den erfarenhet som denna saks diplomatiska behandling gifvit vid banden och med stöd jämväl af Norges grundlag, det kunde finnas ändamålsenlig t att vidtaga mått och steg för att skaffa
Norge särskild diplomatisk representation i utlandet.»
Först mot seklets slut blef opinionen mogen att med hvarje
medel realisera denna tanke, men för att komma därhän har Bodösaken alltjämt bearbetats såsom den aldrig sinande källan, hvarifrån nya flöden om Sveriges oförmåga ochNorgesofö rrätter ständigt strömmade. In i vårt land kändes verkningarna däraf. Af
en i Sverige bosatt nolTinan blef undertec knad längesedan
uppmärksamm ad på denna frågas tillstånd. Redan vid den
tiden förklarades att ingen norrman funnes som icke insett att
denna frågas behandling utgjordA bästa bevis för nödvändigheten af egna konsuler och egen diplomati . Den förödmjukelse som genom Bodösaken tillfogats Norge skulle där aldrig
glömmas. I sin 1897 utgifna skrift · om denna sak yttrar jämväl professor Y. Nielsen, att »under senare åren har Bodösa»ken ofta blifvit behandlad i politiska broschyrer och då van»ligen i en utprägladt tendentiös riktning. I slutet af förra
»året berättades att den var ett stående ämne för en politisk
>> föreläsare, som framställde den i en mycket ensidi g belysning
>>och med osanna tillägg». (s. 4).
Nämnda professor som med nya forskningar belyser denna
sak, yttrar emellertid därefter följande (s. ö): >> under det man
»förr utan betänklighet lagt hela ansvaret för sakens olyckliga
»utgång på utrikesminister n och de närm ast honom stående
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~högre svenska ämbetsmännen, på grefvarne L. v. E11geström,
»A. G. Mörner och G. al" Wetterstedt, står det do ek för mig
))nu klart att det ick:e är hos dem, skulde11 bör sökas. Grefve
»V. Engström har tvärtom genom det sätt lwarpå ban i sista
»stunden lyckades undgå en ytterl igare inblandning 'Stat mot
»Stat' själf inlagt den direkta förtjänsten att han fick det s. k.
»ersättningsbeloppet nedsatt till hälften.»
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organ, h vilka inom Sverige · rep"resceuterat försvaret vare sig
det uuionella eller clet nationella.
Härmed är dock icke sagdt att föreningens upplösande
skall i.neclförn lika r i .1ga· verkan. Vid en unelersokning däraf
torde i främR-t a rummet ställa sig frågan: i h vad mån hafva
utsikterna för anfall på sjöfrotiten västerifrån · ökats geiwm fören iligens upplösning? I elen mån dessa ökats, i samma mån
bör västkusten beredas ökadt skydd.
Skall man efter unionens inre historia sluta till framtidens politik, kan den ej blifva obetingadt ljus. Unionen var
en oafbruten fredsperiod, och båda länderna hafva i detta hänseende erkänclt dess välgörande verkningar. Ehuru unionens
främsta id e härigenom trots alla svagheter förverkligades och
vanri erkännaricle, växte dock missnöjet i Norge. Den inskränkning i den suveräna makten som betingades af utrikespolitikens gemensamma ledning, ehuru bidragande till fredens
välsignelse, tillfredsställde icke natioi1 ens frihetsbegär . Detta
begär innebar i sig, sedan Sverige ställt sig- på den fÖrnuftsenliga grunden, att gemensam utrikespolitik ej kan ledas af två
utrikesministrar, med nödvändighet fordmil aJ unionsupplös'
ni ng från Norges sida. Seclan den i w fordran ä f ven fråi1 Sveriges sida villfarits, maste resultatet logiskt medföra att norsk
politik, som under unionen icke kmide samorduas · med den
svenska, därefter skall komma att i regel med elensamma die
vergera. Norges naturliga politik torde ock hädanefter riktas åt
sådana håll, · som icke för Sverige kunna gifva anledning till
ökad trygghet, men väl oberäkneliga faror, get1om Sveriges
läge intill Europas största landmakt.
De taukar som sports om försvarsförbund med Norge
måste därför upptagas med misstro från svensk sida. Därpå
simile endast tillfälliga planer kunna gru.nclas, hvilka skulle än
lättare ramla än unionens nu brustna bålverk. Efter gjord
erfarenhet måste vi t. v. förutsätta att ett såclaut föi·buncl, under
hvilka former d·et än beseglats, skulle brytas oi11 därpå vin st
kunde dragas, och en sådan vinst för den ena parten rhåste
medföra motsvarande förlust för elen andra. En elylik bryt-

I sin bok har professor Nielsen uärmare redogjort för
detta sitt påstående, som numera icke torde kunna vederläggas.
Den tilldrngelse som flitigast användts och verksammast
bidragit till att uuderhålla Norges misstro mot Sverige har alltså varit grundad på en vrångbild af verkl ighe ten. Att denua
vrångbild fullföljt sitt arbete såsom en kraftig sprä:1gkil i unionen så länge dess rätta väsende ej uppenbarats, är förklarligt.
Men därefter,. sedan de .falska omdömena blottats, synes som
Tättskänslan bort söka ej allenast omintetgöra hvad orätt skett,
i den mån sådant varit möjligt, utan äfven hindra ett upprepande. Sådan striifvau har ej förmärkts bland Norges folk .
Bodösådclen var fallen i så bördig jordmån att den fortfarande
lämnar skörd på skörd. Ett exempel därpå gifves i Björnsons
öppna bref af elen 16 sistlidne juni bvari ban om unionen säger att »ända från Boclösaken ha sedan vi · norrmän sökt få
»elen tillbaka till det som var meningen: en personalunion. Men
>>den byråkratiska svenska ledningen har aldrig förstått fördelen
>>af att ha en unionsbror, som var ärekär, och sa sant som
»där var växt i det norska folket, måste brytningen kom»ma». Den 16 sistL juni hade dn ck det orättfärdiga i Bodösak en, under 8 år varit afslöjadt i Norge.
Med dylika exempel på en ständigt pagåencle separatistisk sträfvan i Norge, är naturligt att unionens förrnåga att
motsvara själfva hufvudändamålet, nämligen tryggbet utåt på
grund af det gemensamrna försvaret, måste af yrkets män hafva
betraktats såsom ytterst svag cch opålitlig. Naturligt har då
äh·en varit såsom jag i det föregående sökt visa, att denna
.union uu11t~r sin tillvaro icke .i något afseende inverkat på de
l

"'

-

570-

mng komme sannolikast öfverraskan d e, då vårt läge vore kritiskt, och blefve därigenom än farligare. strategiskt sed t skulle
ett förbund med Norge ej häller medföra annan fördel för
Sverige än tryggb et mot gränsen. Denna tryggh et i hvad elen
rör landgränsen har konvention en i Karlstad sökt tillgodose,
och andra förhoppning ar än dessa fördrags vidmakthåll ande
lära Sveriges försvar ej böra i detta afseende påräkna eller
kräfva af framtid en.
Blir Sverige i tillfälle att understödja Norge med milifär
hjälp om detta rike hotas, lärer sådant oberoende af hvarje
förbund kunna påräknas min st lika säkert som vid fallet vice
versa och således bör ej båller från N orges sida orsak finnas
att sträfva därefter. För Sverige skulle risken af ett försvarsförbund med Norge vara så stor i jämförelse med de små fördelar däraf kunde vinnas, att ingen regering i framtiden torde
kunna lockas att. därpå inlåta sig.
Huru vida res ultatet af den norska med den svenska divergerande utrikespoliti ken skall i afsevärd mån minska den
tryggbet vi förut trott oss äga, torde emellertid ännu vara en
gåta som endast framtiden kan lösa. Vi lutfva blott rätt att
hysa de bästa förhoppning ar .
Skulle dessa förhoppning ar svika, och sannolikhet erna
därför böra icke underskatta s, då står bebofvet af ett kraftigare försvar på vår västra kust och af vår förnämsta importhamn såsom den oeftergifiga och närmaste följden för sjövapnet af unionsupplö sningen . De fästningsan läggningar som
redan fullborrlats i Göteborg torde därför i en nära framtid
fordra sådan kompletteri ng att platsen kan bilda en för fiottan
säkert pårä knelig replipunkt. H vad fiottan s flytande materiel
beträffar, synes för västra ku stens försvar krafv et af pansrade
kryssare och jagare fmmför allt komma att göra sig gällan de .
Äfven om såso m vi visserligen hoppas dessa anor<.liiingar aldrig
skola behöfv a tngas i anspråk för bekä mpande af vårt f. d.
broderland , ::;å måste dock behofven tyd ligt framhållas . DärYid skola vi ihågkomma att det flirsvar som skapas för ett än·
dam ål tillika kan fyll a andra, om det är riitt anpassadt. I
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öfrigt torde vårt sjöförsvar, beträffande såväl personal so m materiel, icke komma att beröras af de förändrad e förhållanden
som m ed unionen s upplösnin g för oss inträdt.
Till sist vill jag i detta sammanh ang betona att om
unionens upplösning icke kan sägas hafva i n ågon högre
grad ingripit i bestående planer för vårt sjöförsvar, så- torde
dock andra företeelser under det gång na året vara af den
betydelse, att vår fiottas materiel och dess använ dnin g ej kan
undgå att däraf röna inv erkan på sätt i andra länd er redan
förn ummits . Härvid står i första rumm et det dominerand e
intlytande som artill eriet vu nnit på sjödrabbn ingarn es afgör ande. E;i så att man tvekat Otn detta vapens ötverlägsna företräde fra n~ för öfri ga sjöstrid svapen, m. en så, att afgörand et numera förlagts till afstånd så stora att man end ast för kort tid
sedan ansåg eld gi fnin g på dessa afstånd så gorlt so m värdelös.
Dessa erfaren heter tarfva ej allenast noggrant öfvervägai1de
af den rätta kalibern, utan jäm väl nya och syste mati ska met ode r för utbildning och användning .
Maximum-d istansen för artilleriets verksamma eld är numera en faktor , som spelar en så a fgörande hufvudroll , att
hvarj e metodisk utbildnin g måste ila!'va denn a såsom en af
de förnämsta utgångspun kter, det m å gälla beftil et, underbefälet eller mannen vid kan onen . Enligt mi n tanke ska ll för
detta ändamål bland ann at vår förr högt uppskattade sk jutskola med särskild oraanisation och särsk ild modern materiel
'
b
blifva en allt mer trängand e nödvänd ighet, om den erforderliga utvecklingen i artill eriets praktiska il andhufvand e skull
kunna uppn ås. 'riden tillåter mig ej att här närmare utveckla
dessa vi ktiga synpunkter, som jag dock hop pas ej måtte lämnas ur sikte förr än vi kunna uppvi sa lika gynnsamma resultat, som de bästa kända från andra länd er.
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Några mina intryck vid besök ombord å
tyska eskadern i Carlskrona
den 2-7 augusti 1905.
Man blef genast vid beträdandet af tysk botten slagen
af det kuriösa i att gå på amerikanska tiljor. Hela öfre däck
var nämligen belagt merl de jämuaste, hvita teakplankor, man
kan önska sig. Där fanns ej en sot- eller oljefläck, alla nåten
synnerligen jämnt drifna och fyl!dfl, och dock må man erima
sig, att dessa fartyg för det mesta ligga i tjänstgöring hela
året ruudt. Den största renlighet och properhet, förbunden
med en god portion tysk korrekthet och ordning var öfverallt
för handen .
Man kunde verkligen något förvånat; öfver huru väl litet
manslenpets komfort var tillgodosedd med tanke på deras långa
tjänstgöringstid ombord. Magens och smakens behof fylles
däremot, tyckes det, på ett godt sätt medelst ett godt kök,
bageri och icke minst genom deras s. k. "kantiner» eller marketenterier. Väl litet utrymm e syntes mig deras med !war
sitt lås försedda klädfack kunna bereda. Kojernas traditioJJella, hvita linneväf var utbytt mot något >>waterproof» liknande brunt tyg utan beslagsband, men med stroppar och
knäfringar. Detta synes mig m ycket praktiskt, då det är
omöjligt att ombord å pansarbåtarne hålla kojerna hvita ocil
rena. Äfven fackeus säckar torde med fördel imuna tillverkas
af liknande tyg, som ej bör ställa sig dyrare och så länge
säckfack-systemet ännu hos oss bibehålles förses med en genom
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kauser införbar ten med handtag, som kan låsas. Ty hårdt.
är att nödgas ansvara, för hvacl jag ej kan säkert förvara
eller öfvervaka.
Å Wittelsbach fick jag till ledsagare en i amiralens stab
anställd officer, hvars uteslutande uppgift beE.tod i artilleriets
handhafvande å eskadern. Synnerligen intressanta voro de
upplysningar och uppgifter, denne intresserade och intelligente
officer meddelade mig.
Vi gingo eller snarare sprungo trappa upp och trappa
ned under två timmars tid, med svetten lackande om oss, en
>>steepel-cbase of mariners».
Härunder afhandlades icke blott rent materiella frågor
utan ock, ja, snarare företrädesvis, användningssätten däraf
och sättet för utbildaneJet af såväl befäl som manskap för att
så fullständigt som möjligt kunna tillgodogöra sig teknikens
dyrbarheter -- ty dyrt var allt.
Naturligtvis koncentrerade si2; vårt intresse på artilleriet
såsom varande det viktigaste . Det påpekades hurusom man
i tyska marinen sökt nedbringa kanonservisens antal i motsatsen till hvad fallet är i England , och också lyckats att kunna
endast med 4 man betjäna 15 cm. kanonerna.
Man ansåg emellertid nu att engelsmännen i denna fråga
hade rätt, då de sökte i största utsträckning tillämpa arbetets
fördelning, hvarför .också servisernas pe~~~~ skulle ökas.
·sikten så att en
Kanonerna skulle förses med två
man skötte höjd- och en annan sidori ktningen und er clet att
en tredje skötte uppsättningen. På så sätt fick man en skjuthastighet å dessa 16 cm. kanonema af 9 skott i minuten.
Afståndsmätare anväudes, som det för mig framgick , med
tre olika slag af instrument beroende på in om hvilket arständ
mätningen skulle äga rum. Dels med två slag af afstå.ndskikare, för kortare och längre distans och bedömd bas, dels
ett instrument för egen bas. Jag fick ej tillfäll e se dessa instrument, men af ett sammandrag från afståndsbedömningsöfningar, från eskaderns samtliga fartyg, hvilk<:>t förevisades
mig, synas dessa instrument vara särdeles goda och lära vara
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uppfunna af en tysk officer samt hemlighållas. Det verkliga
afståndet var i ett fall, som jag erinrar mig, 12,5 kilom eter och
största fel et var 0,3, ett i sanning förvånansvärdt resultat på
detta stora afstånd.
Min förevisare var dock af den mening att inga afståndsmätare län gre fungera, då man kommer inom 4000 meter och
snabbeldskanonern a börja kunn a göra sig gällande. Det li gger
seelan i artilleriofficerens hand för att inte säga ännu mer i
den ensk ilde kanonbefälbafvaren s att bestämma afstånden.
De härför installerade anordningarne voro mycket dyrbara, men fungerade, en li gt utsago, i alla fall ej ti ll belåtenhet, utan man sökte efter något ännu bättre.
Jag framkastfide det ioeal, jag tänkt mig, nämligen en
sådan anordning, att alla använda uppsättningar medelst elektrisk öfverföring automatiskt indiceras hos artilleriofficuen samtidigt med att oenne, när hRn så önskar, skall kunn a vara i
tillfälle att direkt i11Ställa en ell er samtliga pjesers uppsättnin
gar. På så sätt skulle en sam- och växelverkan till stor fördel kunna uppstå mellan artillerioFficere n och kanonb efälhafvaren. - »Ja, något ditåt hafva vi också tänkt och söka komma därhän, men endast genom praktik - åter praktik kan
man nå något resultat••, yttrade han .
Och så kommo vi in på alla de öfningar af olika slag,
hvaraf de begagna sig, med den intensitet och arbetsdugligbet, som är säregen för tyskarue och i högsta grad efterföljansvärd.
Jag fick tillfälle att se några af de vid skjutöfningarne
förda protokollen och träffbilder. Resu ltaten voro häpnadsväckande, så t . ex. var träffprocenten vid en eskaderskjutning
på bogserade mål , 10 meter långa och 6 meter höga , 45 proc.
å 4- a 3 tusen meters afstånd.
Dessa mål bogseras af de större fartygen, medels en 1000
meter lång släplina förseeld med korkbitar som flottörer. För
observerande af nedslagen i längdriktning bogseras åter akter
härom en observatio nsb åt.
Dessutom har bvarje större fartyg ett sådant mål som

inom 10 minuter kan vara färdigt att medelst kranarne utsättas. Signalen »sätt ut målen» går upp och inom kort är
det klart för skjutning. Vid de större flottmanövrerna användas ännu betydligt större mål, uppbyggda på pontoner, med
sina däck en 3 meter under vattenytan, så att de äro nästan
lika djupgående som fartygen själfva.
Dessa bogseras sedermera af kryssame i echelonner och
beskjutas af flottan. Jag anmärkte att det kan vara väl så
riskabelt. Detta ansåg han rakt ej vara fallet, ehuru man
både ser och hfu projektilerna öfver och vid sidan om sig.
Synnerligen intressant torde det dock vara att i verkligbet få se detta yttrande besannadt, ehuru jag ingalunda vill
på något sätt misstro de uppgifter, som gåfvos mig, hälst som
jag ju själf genom protokollen kunde kontrollera de flesta.
H varje natt eskadern ligger till sjöss företagas öfningar
af diverse slag ända till klockan l på natten och bestå dessa
i bland andra af skarpskjutningar, afståndsbedömning ar, taktiska artilleriö_fningar och torpedöfningar. Dessa senare gin go
ej endast ut på att beskjuta torpedbåtarue utan att vänja fartygscheferna att snabbt utföra den manöver, som minst kunde
utsätta dem för att blifva torpederad. Upptäckestorpedbå tarne
först på nära håll, sättes full fart rätt emot dem. Är afståndet däremot tillräckligt långt vändes aktern till och lämplig
fart för beskjutning af dem väljes.
Under sådana oupphörligen upprepade öfningar i ur och
skur skall helt säkert fartygscheferna bibringas en vana och säkerhet, hvarförutan det moderna stridsfartyget näppeligen i
strid kan komma att skötas på ett fullt oklanderligt sätt. Och
slaget vid Tsuschima visar på ett eklatant sätt hur ringa betydelse materielen i och för sig själf betyder, i jämförelse med
det sätt, hvarpå den handhafves. Fartyg och kanoner köpas,
ej så en öfvad personal.
Stor vikt och betydelse bör således ägnas det praktiska
och dess utöfvare vederfaras samma erkännande och utmärRättelse: Å sidan 573 rad 12 nedifrån står diopter sikten, bör
vara kikarsikten.
Recl.
Ticlskl'ift i Sjöväsendet.
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kelse som nästan uteslutande har varit mannen af perman
beskärd. Man vinner inga sjöslag vid skrifbordet, på sin höj.d
kunna de där få sin upprinnelse.
Under gång med släckta lanternor användes akter ut en
inbygd lampa, hvars sken refiekteras ned på vattemytau och
markerar en ljus fläck, hvarpå efterföljande fartyg styr. Vid
tjocka användes en boj med lampa i, som utfiras på 400
meter akter ut, det afstånd tyska marinen alltid använder melJan fartygen i kolonn. Efterföljande fartyg bar då ej annat
att göra än hålla siu stäf vid denna boj.
Det är tydligt att dessa små anordningar bafva sitt stora
värde och förefaller mig som om anordningen 1ned den ljusa
styrfläcken skulle kunna i någon mån ersätta fartlantärnorna.
Deras fartsignaler om dagen angåfvos medels två runda
olikfärgade käglor som löpte på ett i käglans midt anbragt
hål och tycktes manipu leras medelst elektric-itet? Tid kunde
verkligen vara för oss att fä våra gamla koner ersätta med någon
mer tidsenlig apparat, hvilkeu ej kräfde vederbörandes uppmärksamhet och ansträngde hans lungor i så hög grad, som
nu är fallet.
Stor uppmärksamhet ägnades kompassförhållande na i synnerhet med tanke på att kunna använda under pansardäcket
befintliga sådana. Och detta ej blott då fartyget befann sig i
normalt läge utan äfvenledes med en af vattenfyllda celler förorsakad krängning. Man var sysselsatt med försök härmed och
sökte genom ett helt nytt, pateuteradt paralellkraftöfverfö ringssystem äfven öfverföra en skyddad normalkompass utslag till en
slags styrkompass.
Rätt intressant var att höra åsikten om de på öfverbyggnaden befintliga båtames användning under en strid. Vid min
framkastade fråga, om de ej ansägo för klokast att, för så vidt
möjligt var, sätta ut båtarne före stridens början och på så
sätt hafva någon utsikt för att efter densamma hafva dem i
behåll, svarades att sista gången ett af fartygen fullständigt
klargjordes till strid, som, enligt hvad jag uppfattade, sker en
gång om året, hade endast ett par mindre båtar bibehållits
ombord.
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·wittelsbach-klassen har såsom bekan~ två undervattenshäcktorpedtuber och ansägo man dessa af största värde. Af
huru mycket större betydelse är icke då en sådan placering för
fartyg, hvilka liksom »FylgiaY, i de flesta fall blir hänvisad till
att taga jakt.
Ehuru mitt besök, som sagdt, endast var helt kort och
därför i och för sig ej kan vara af annat än väckande betydelse, blef jag så imponerad af den grundli ghet. och arbetsamhet, som öfverallt mötte, hvad såväl materielen som befälets
och manskapets utbildning beträffar och betydligt öfverlägset,
hvad vi själfva både bafva och för närvarande kunna åstadkomma, att jag velat återgifva de intryck, jag erhöll.

w.
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Ett svenskt marmmuseum.
Det finnes på otaliga håll i vårt land en myckenhet af
värdefulla maritima samlingar, hvilka, förda tillsamman och
på ett rätt sätt ordnade, helt säkert skulle komma att bilda
en värdefull plats för alla dem, som studera eller eljest intressera sig för vår flottas historia. Men som sagd t, materialet
är ännu splittradt öfver hela landet och kommer liksom allt
annat att följa förgängelsens lagar, göres icke ett kraftigt försök, att. åt nutid ocb eftervärld rädda, hvad som ännu finnes
i behåll.
Att icke förr inom vårt land, hvars sjökrigshist oria är
bland de äldsta i Europa, något dylikt företag bragts å bane,
detta förhållande vill jag lämna åt kritikens skarpa penna.
Men nu, när vårt vapen åter träder in i en blomstringsperiod,
nu när den svenska allmänheten åter börjar inse flottans rätta
värde och stora betydelse, nu måste om någonsin tidpunkten
vara inne för ett dylikt företags realiserande .
Att i början stora svårigheter komma att yppa sig vid
uppbringan det af de kring hela landet spridda skatter i form
af modeller, taf:lor, flaggor, medaljer. manuskripte r, böcker
m. m., därom råder intet tvifvel. Men under en kraftig och
intresserad ledning skall dock ett dylikt museum helt säkert
snart kunna uppstå.
Naturligtvis kan ett museum sådant som det h varom här
är på tal endast existera under förutsättnin g, att det kommer
uneler statens kontroll och understödje s af statens medel. Enskild företagsamh et och uppoffring skall säkerligen göra myc-
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ket för dess grundande, men det kan dock aldrig blifva hvad
det borde vara - ett centralt verk till förhärligand e och studium af den svenska flottans historia - med mindre staten
uuclerhåller oeh beskyddar detsamma.
Likasom National-museum är en institution för att underlätta studiet af historia i allmänhet, så skulle ett nationellt
marinmusen m bliEva en liknande inrättning för det vetenskapliga studiet af svenska flottans historia. Öfvertygad om att en
elylik institution skulle vara värdig det svenska folkets intresse
och understöd vågar jag hoppas att förslaget måtte med välvilja blifva emottaget och får vördsamt inbjuda till ämnets
diskussion.

a.

von Horn.
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Anteckningar öfver erfarenheter undet· ryskjapanska sjökriget 1904- 1905.
Af Shigemichi Suzuki.
Generalkirurg i japanska flottan.

Referat af marinöfverläkaren Karl Ruduerg.

Vid 14:de årsmötet, som »the association of l\Jilitary Surgeans of the United States» höll i Detroit den 26-28 sistlidne september var generalkirurgen vid japauska fiottan Suzuki
närvarande och uppläste ett anmärkningsvärdt föredrag öfver
sina erfarenbeter under det nu afslutade stora kriget.
Hufvudinnehållet i detsamma var följande. Han uppdelade sina erfarenheter, såsom chefläkare för de kom biner·ade
flottorna ombord på fiaggskeppet Mikasa under amiral 'l'ogo,
två delar,
l) behandlingen af de sårade och
2) de sanitära åtgärderna på fartygen.

Behandlingen af de sår ade.
I februari förra året innan fiattorna lämnade Sassebo,
utgaf han order till fartygsläkarna om aseptisk behandling af
de sårade under alla kommande sjöbataljer och om de nödvändiga förberedelserna härför. Han anbefallde också, att läkarne skulle i sin kirurgiska verksamhet förfara efter konsP.rvativa metoder. Amputationer ombord i stridsfartygen skulle
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undvikas så långt möjligt var och hvarje förberedelse göras
för trausportering så fort som möjligt efter slutad sammandrabbning af de sårade till lasarettsfartygen för vidare befordmn till sjukhusen i hem landet. Svårigheterna att åstadkomma aseptisk behandling framhållas, men beständigt försökte
man besegra dessa svårigheter och ofta belönades man med
framgång.
Hela antalet från februari 1904 till augusti 1905 dödade
ombord utgjorde 1,891 och de sårade uppgingo till 1,791, af
bvilka senare 117 afiedo af sina sår.
Af de 1,891 dödade förolyckades ej mindre än 1,445 genom effekten af submarina minor och blott 563 stupade för
sina i verklig strid erhållna sår.
Af de 1,791 sårade erhöllo 647 sår, som fordrade sjukhusbebandling, och af dessa dogo blott 32. Återstoden utgjordes af lättare skador.
De aseptiska metoderna, som användts, voro desamma
som användas öfver allt i världen. All förbandsmateriel steriliserades med ånga och förvarades i slutna tennlådor;
kirurgiska instrument renades genom kokning i sodalösning;
kirurgens bänder och skinnet rundtomkring de sårade delarne
tvättades i steriliseradt vatten med såpa och borste. Subliåter följdärefter till tvättnin!!.·,
matlösnino·
" hvarefter
o användes
de tvättnino-b med steriliseraclt vatten. När omständigheterna
€j tilläta bruket af såpa och vatten begagnades absolut alkohol för att sterilisera skinnet omkring såren.
Behandlingen af de sårade under batalj inskränkte sig
till anläggning af ligatur eller tryck förband för blödning, skenor och frakturskindiar för benbrott, rengöring af sår i mjukdelar af kroppen, applicering af gas och bandager. När striden var öfver och skjutandet upphörde, gjordes skeppets strids.operationsrum (the surgery) klart för arbete och dit fördes då
de sårade från de platser, dit de pro tempore undanstufvats.
De svårare fallen togos först, såren undersöktes och anteckningar gjordes öfver hvarje fall, försök gjordes att extrahera
hvarje fragment af projektil eller kläder ur såren, som kunde
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ske utan större svårighet, hvarefter om möjligt suturerades.
Man kunde tycka att fördelen af suturering skulle vara ringa.
Erfareuheten visade emellertid att betäckningen af en såryta
med skinn är ett stort skydd för densamma. Vid komplicerade frakturer extraherades fria bensegmenter ur sårhålan;
andra lämnades in situ, och det befanns att dessa sedermera
på sjukhusen läktes tillsammans med det öfriga benet. Förbandsanläggningen här i det andra stadiet af de sårades behandling i stridsoperationsrummet var densamma som i det
första stadiet före skjutningens upphörande d_ v. s. man gjorde endast det absolut nödvändiga, försökte skaffa den sårade
tillfällig hjälp och lindring och transporterade så snart som
möjligt patienterna till lasarettsfartyget. Ty drabbningen, som
hade afstannat, kunde när som hälst åter begynna och hade
man då användt en dyrbar tid på en meli' ingående behandling af några få, lämnades flertalet ut~u någon hjälp alls,
hvilket vore oförsvarligt af kirurgen.

Btridsop erationsr·l,trnmet.
På intet af de japanska fartygen fanns någ0t sådant med
skyddadt läge under vattenlinjen, medan man fann ett eller
två dylika på några af de tagna ryska fartygen. Suzukis mening,
grundad på erfarenheten är nu den att dylikt lämpligt stridsoperationsrum under vattenlinjen med god belysning och ven~
tilation är af nöden och bör redan vid fartygets byggande planeras. Men han anser det ej nödvändigt att detsamma ligger
i omedelbar uärhet till den vanliga sjukhytten, som under strid
skall utrymmas på så sätt att de sjuka föras till skyddad plats
under vattenlinj en och sjukkojerna undanstufvas. Svårigheterna att transportera de sårade utför de branta och smala
trapporna och lejdarue genom däcken framl1ållas. En elevator vore bäst. I det nu afslutrtde kriget anordnades ombord
å slagskeppen och . de större kryssarue på trossbotten stridsoperationsrum, medan ombord på de mindre fartygen antingen
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gunrummet, piken eller någon större hytt användes för ändamålet.
I afseende på antalet af ett fartygs stridsoperationsrum
skulle hvar och ett från slagskeppet till jagaren hafva åtminstone två. Där det fanns blott en läkare ombord, behöfdes·
dock två stridsoperationsrum, då det ena vore afsedt att begagnas i händelse det andra skulle förstöras, hvarpå anföres
exempel. Ombord i opansrade mindre fartyg skulle väggame
i det till stridsoperationsrum begagnade gunrummet eller hytten betäckas med segelduksskynken. På kanonbåten Cbokai
exploderade vid ett angifvet tillfälle en granat alldeles utanför
chefens kajuta, som begagnades till stridsoperationsrum, men
segelduksskärmarna rundt väggarna förhindrade inträngandet
af några granatskärfvor.
Följande utrustningsartiklar för stridsoperationsrummet
vore nödvändiga: ångsterilisator, hinkar och kärl samt islådor.
Operationsbordet kan improviseras af lårar, påstås vidare. För
de sårades törst skulle särskildt sörjas.
Sedan de sårade blifvit behandlade i stridsoperationsrummet, skulle de föras bort till så väl som möjligt skyddad plats ~
hvilket tämligen lätt k;:m ske på pansarfartyg, eh uru man ej,
kan undvika illa ventilerade och trånga platser ner i hål. Ombord i opansrade fartyg skulle problemet, huru bör förfaras
med de sårade, sedan de förbundits, vara lättast, enligt Suzukis ironiska mening, ty hvarje del af ett sådant fartyg är
praktiskt taget lika exponerad för fara l
Så snart drabbningen är öfver, fiyttas de sårade till sjukhytten, tillfälligt anordnade bäddar på andra platser etc. och
förberedelser göras för deras öfverflyttning till lasarettsfartyget_
För att vederkvicka de sårade under drabbuingen, då
alla luckor voro stängda ·och luften såväl sommar som vinter
het och osund, använde man elektriska och andra fläktar (japanska solfjädrar) och på fartyg med ismaskin försåg man de
lägre däcken med ett öfverflöd af is.
Döda kroppar skulle bortskaffas så skyndsamt och hem-ligt (l) som möjligt och placeras i det tillfälliga »likhuseb Japanerna begagnade för detta ändamål badrummen.
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De sårades transport.

:att de sårade på så sätt transportera des till stridsoperat ionsrummet utan förband, men a1la sådana fall artade sig emellertid bra efter slutliga ankomsten på sjukhusen i land.
De sårade buros ofta af två man, en vid hufvudet och
en vid fötterna, men ännu oftare brukade en enda man taga
sin sårade kamrat på ryggen. »Vi japaner», säger Suzuki, »äro
vana vid denna transportme tod, våra småbarn bäras alltid omkring på sina mödrars, äldre brödErs och systrars ryggar. »
Sjukbårar voro distribuerad e på olika platser und er drabbning, men i många fall förstördes dessa af granatskärt vor eller
begrofvos under spillrorna , så att de blefvo svåråtkomli ga eller
också blockerades passagen mellan fartygets delar af kvevadeffekter så att man icke kunde komma fram med bårar. Man
var dä;för, som sagdt, ofta tvungen att bära de sårade på bara
händerna.

Under fredstid delas i japanska fiottan besättninge n på
\h varje stridsfartyg i två afdelningar för erhållande af instruk~tion i första förbandets anläggande och ambulansar bete.
Den första afdelningen omfattar skri f vare, hand tverkare,
uppassare, eldsläckning sfolk och musikanter ombord på fiagg:skeppet. Denna erhåller undervisnin g af fartygsläkar en i förbands anläggande, stillande af blödningar och transport af sårade några timmar hvarje vecka. D essa män äro därför väl
kvalificerad e assistenter vid sårades första behandling. Den
andra afdelningen består af återstoelen af besättninge n och er11åller undervisnin g, då tid och omständigh eter det medgifva .
Vi funno emellertid , säger Suzuki, att det var omöjligt
i drabbningen s buller och uppbetsning verkställa alla de regler och förrättninga r, som våra män hade inlärt. I en tredjedel af fallen anlades första förband och de sårade fördes ned
på bårar till stridsoperat ionsrummet , i de öfriga fallen plockades de sårade upp där de föllo och bm~s i sina kamraters
armar direkt till operatiot1sr ummet. Svårigheter na vid detta
arbete, som visade sig icke kunna så noga utföras i öfverensstämmelse med »föreskrifte rna i bokeu», illustreras af följande
exempel. Ombord på flaggskeppe t Mikasa voro ambulansafdelningar med första förband stationerade på flera platser på
öfre däcket och hufvuddäck et med den afsikten att, hvarhälst
en man föll, skulle han hafva sina sår tillfälligt förbundna och
förd på en bår till stridsoperat ionsrummet . Mikasa var emellertid amiral Togos flaggskepp och beständigt i stridens värsta
larm och hetta. Vid ett tidigt tillfälle i sjökriget dödades sålunda 7 ambulansm än och 7 sårades, under det de voro sysselsatta med första förbandets anläggande på öfre däck. Efter
-denna erfarenhet ansågs det oklokt att riskera ambulansfo lket
med längre sysselsättnin g på öfre däck och de såraile fördes
sedenDera direkt till operationsru mmet utan att vänta på att
få sina sår förbundna på platsen.
Man var orolig för den blifvande sårläkninge n, därför

För·banclsmateriel och instrument.
Stor konsumtion af förbandsma teriel är oundviklig under
drabbning. Detta förutsågs och hvarje fartyg var försedt med
afsevärdt större förråd ii.n den vanliga kvantiteten. Därför
led intet af fartygen brist på förband , icke en gång efter Tsusbimaslaget , då många ryska sårade också 1nåste behandlas.
Så t. ex. förbundos 120 ryska fångar ombord på Kassuga efter
slaget, utan att förband smaterielen tog slut.
Första förb anden för japanska fiottan voro mycket olika
armens. Sår efter exploderand e granater och kringflygan de
spillror äro ocksft vanligen mycket större än efter gevärskulor .
Snzukis erfarenhet efter den första striden den 9 februari 190-l
visade, att mycken dyrbar tid förlorac1es genom öppnandet af
ett fl ertal första förbandspak eter och skref därför genast till
hnfvudkvar teret och befallde att förbandspak eterna skulle förstoras. De nya större förbandspak eten innehålla fyra sublimatgasstyck en, tjugufyra tum långa och hopvikta till ett fyra
tum kvadratiskt paket, inliudadt i japanskt papper. Förbands-
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paketen buros i påsar af ambulansmännen och voro dessutom
utdelade på lämpliga platser i batterierna på kommandobrva'
vb
gorna och annorstädes.
I hvarje stridsoperationsrum skulle finnas en stor skräddaresax för att klippa upp den sårades kläder, likaså ett stort
antal klädda skindiar och spjelor af olika slag, färdiga till omedelbart begagnande. Sex eller sju tum breda bomullsbindor
fin go ej saknas. H varje läkare och operationsbiträde skulle
ha flera omgångar operationsrockar till om byte. Fyra eller
fem fot långa gummislangar skulle h varje am bulansparti vara
försedd med för att stilla blödningar. Transfusionsapparat för
koksaltlösning skulle finnas .
Anteckning skulle också göras från identifieringsbrickan
af trä med namn och grad, som hvarje person bar på sin
kropp. Och detta var af stort värde för den dödes identifieran_de, då matroserna, som ibland låna hvarandras kläder, ej
allt1d bära på dem sina skeppsnummer. Ibland voro de dödas
ansikten så förstörda, att de voro oigenkänliga, men med tillhjälp af träbrickan kunde man inskrifva deras namn på »the
roll of honor.»

Besättningens skyddande.
Vid klart skepp för drabbning skulle hvarje sak flyttas
undan med nndantag af det absolut nödvändig9 eller det som
kunde tjäna till skydd . Hängkojerna höra till det senare slaget, medan alla föremål af metall skulle stufvas undan så vidt
möjligt. Under Tsushimaslaget t . ex. träffades ombord på Mikasa en semafor, som kunde hafva stufvats undan, och 23
personer antingen dödades eller sårades af dess spillror. Bryggorna tycktes alltid vara favoritmål för fiendens skott· de måste skyddas så mycket som möjligt med flera lager ~f kojer,
upphängda öfver dess sidor. På samma sätt skulle kompasserna skyddas och kring sidorna på de lätta kanonerna skulle
uppstaplaR kojer. Många exempel på nyttan häraf förekomm a.
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Sålunda fann man ofta större och mindre granatskärfvor uppfångade af och nerbäddade i kojerna, som blott vid ett enda tillfälle fat ta de eld . .
Det borde också hållas i minnet att kanonbetjäningar på
den icke skjutande sidan af skeppet skulle placeras för att
hvila ut sig på den eldgifvande sidan. Detta kunde synas besynnerligt, men förklaras af spridningsverkan hos den exploderande granaten, som ger sig tillkänna med större destruktionsarea på ett litet afstånd från explosionsstället
Besättnicgens koj er kunde äfven användas som lifbojar
mot drunkning. Mer än en gång, då japanska fartyg sjönko
efter kontakt med ryska minor, räddades folket, som klängde
sig fast vid sina kojer.
När båtar sändes ut för att rädda drunknande i kallt
väder, togos ett antal filtar med, som användes att insvepa de
räddade uti , som annars förfröso, när det var många att plocka
upp u r vågorna i mörkret, och det således dröjde längre, innan
räddningsbåten kom tillbaka till skeppet.
För att förebygga brännsår af exploderande krut och
skållning från sönderskjutna ångrör borde hvarje del af kroppen vara betäckt. Många sådana olyckor inträffade, men i
hvarje fall undsluppo de, 3om iakttogo denna enl(]a regel, med
brännskador i ansiktet och på händ erna. Befallning gafs före
början af hvarje drabbning, att l1Var och en ombord skulle
byta och taga på sig rena underkläder. Suzuki skyller den
bastiga sårläkningen på detta försiktighetsmått.
När ånga strömmade ut från ett brustet ångrör, skulle
manskapet kasta sig på däcket och ligga utsträckta utefter detsamma. De som försökte fly uppför lejdare eller stegar blefvo
oföränderligt alltid svårt skållade.
En tid antog man att kommandotornet var den tryggaste
platsen ombord . Det visade sig oriktigt, ty granatskärfvorna
letade sig mycket lätt in genom synspringan och tillfogade de
innevarande svåra skador. Amiral Togo brukade alltid kompassbryggan under drabbning och skadades aldrig på minsta
sätt.
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Många exempel på den skyddande verkan, som föremåli
burna af folket i kläderna haft, anföras, men äfven exempel
på den förökade och försvårande verkan af sådana föremål,.
träffade af en projektil , medfört. En fången rysk officer hade
burit i sin bak-byxficka några guldmynt, som måste extraberas ur hans gluteer. I många rapporter från fartygsläkarne
förekomma rupturerade trumhinnor, ehuru folket inlärts att.
plugga till yttre hörselgångarue under drabbning ens larm med
steriliserad bomull , som till detta ändamål distribuerades bland
hela besättningarne.
Kanonbetjäningens synförmåga undersöktes före hvarje
strid och hvarje på minsta sätt ögonsjuk aflägsnades från sin
plats vid kanon och ersattes med normalt seende kamrat. :Man
fann likväl att krutgaserna och dammet irriterade kanonbetjäningens ögon och förminskade synförmågan. H varje batteri
furnerades därför frikostigt med 1 procent borsyrelösning till
folkets begagnande.

Sårens karaktär.
Såren, ~ som uppkommmit af granatskärfvor och spillror,
hade karaktären af laceration. Ingångsöppningen var vanligen mindre än utgån gsöppningen. I hålorna på de blindt ändande såren påträffades ofta större projektiler än man tyckte
skulle kunnat passera den jämförelsevis ringa ingångsöppuingen. I andra fall fann man sår med endast en öppning, men
ingen projektil eller spillra trots noggrann undersö kning med
Röntgenstrålar. Och ibland påträffades vid post mortem uudersökniugen fragmenter , som man ej visste hvarifrån de
kommit.
Få fall af profus blödning förekommo. När en granatskärfva träffat ben, var detsamma van li ge n fraktureradt i små
bitar. Själfva granatskärfvan kund e anses aseptisk, men om
klädtrasor fö ljde med in i såren och ej extraherades samtidigt.
med projektilen följde infektion. Antalet sår, som en enda.
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person kan erhålla vid samma tillfälle, vari erad e mycket, från'
ett enda till ett dussin eller till och med öfver ett hundra.
Sårens storlek varierade också betydligt.

Klassificerad tabell öfver skottskadorna under sjökriget
till och med sjöslaget vid Tsushima.
Kontusioner ....... .... ....... .......... ........ .... ..... .... .... .. ... .... .. .. . 480·
Abrasioner . .. ... ... ... .. . ... ... ... .. ... ... . .. ... .. . .. . ... . . .. . . .. .. ....... ... .. 212"
26·
Huggsår .. .... ...... ..... .. ........ .. .......... ..... ... .................. .. .. ...... .
53
Sår med förlust af mjuka väfnadspartier .... ........ .
Krossår ................ ......... .......... .................. ...... ..... ...... . 691
234
Blindt ändande sår
Perforation ssår .... ....... ... .... ...... .. ............ ..... .... ...... ... .......... . 156·
stympningssår ..... .. ......... .. ..... ... ............. .. ........ .... .... . 129
Brännsår och skällningar genom ånga .. ... .. ..... ... .. ... ....... . 129·
Öronskador ............ .... ... .... ...... ... ...... ......... ... .. ... ..... .... ... ... . 166
Fracturer och dislokationer ... .. ... ... .. . . .. . .. ... . . . .. .. .. ... . .. ... ... 237
Explosionsskador ... .. . . .. ... . .. ... .. .. .. . .. ... . .. .. . ... . .. ... . . ... ... .. . . .. ... 570
25
Asphyxia .. . . . . ... ... .. . .. .. . . .. .. . . .. .. .. . ... .. ... ... . . ... .. . .. . .. . .. . ... .. . .. . .. .
Drunkning .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. .. . . .. .. . .. . ... ... . .. . .. .. . ... . .. . .. ... . .. ... ... . .. .. . 716
Summa 3,764
(Häraf framgår att en person erhöll ofta flera skador).

Sårets plats hos den dödade eller sårade:
808
Sår i hufvudet ... ... ... . .. . . .. . ... . .. ... ... ... ... .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. .
l 57
» » bröstkorgen
58
.
.....
....
..............
...
....
.........
» » abdomen .................... ..
G25
» » öfre extremiteterna . .. ... ... ... . .. ... . .. ... ... ... .. . . .. . .. ... .. . . .. ...
728
» » undre extremiteterna ... .. ... .. . .. ... ... ... ... .. . ... ... ... ... .. . ...
» » ryggen och glutealregionen... ........... .......... ...... ..... .... 189
Förstörelse af hela kroppen ... . . .. . . . .. . . .. ... ... ... . .. . .. .. . ... ... ... ... 527
25
Asphyxia ... ....... ... . . .. .. ... ........ .. . .. ...... .. . .... ...... ... ............
Drunkning .. ... .. . .. . . .. ... . . .. . .. . . .. . .. ... . .. ... .. . .. . . . .. .. . ... .. . . .. ... .. . .. 716
Summa 3,383 ·

-590-

-

(Antalet sår öfverstiger antalet dödade och sårade, enär
.en person kan erhålla flera sår).
Af denna tabell se vi att kontusioner och krossår förelkomma mest. Det stora antalet explosionssår hänför sig till
ticlen för Hatsuses och Takasagos sänkning.
Tabell öfver döda och sårade i de olika drabbningarne
under sjökriget 1904-1995.
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aug. 1904 ..............
' JIIIarin- artilleribrigaden
l
vid Port Arthur 20 /o30
30
.... ...........
/ 12 1904
: Slaget vid Tsushima 27
88
och 28 maj 1905 ......
Andra minch-e strider
1904-1905 ............... 1669
Summa

l

69

72 1

161

226

6

133

17

5

76

132

lO

80

3

3

313

343

27

258

20

8

611

699

29

470

-

541

2210

39

470

30

l 3682 Il

117

1891 11791

l

1570

l

731

112
2
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Sanitära förhållanden och anordningar under kriget.
I krigstid kryssa fartygen för det mesta, och fredstidens
lbamnlif med reguljärt återkommande färsk proviant och lanclpermissiou existera ej . Kolningen till sjöss eller vid stationerna skänker både befäl och manskap ett konstant hårclt arbete, och eldarepersonalen får aldrig någon ro. Ånga måste
hållas uppe jämnt och ständigt, besättningaruas arbete är
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måugdubbelt och sömn och hvila reducerade till det nödvändiga, fysiologiska minimum .
Veneriska sjukdomar förekommas lätt under krigstid, men
mot utbrottet af infektionssjukdomar måste läkarue ständigt
vara på sin vakt. På japanska flottan förekom under kriget
endast en lindrig dysenteriepidemi.
I afseende på besättningarnas kost lämnar Suzuki den
egendomliga upplysningen att 1884 först infördes utspisning
af kronans proviant ombord i fastställda mål och ransoner.
Förut fick bvarje man pengar, för hvilka hvar och en köpte
sin mat, som därför hufvudsakligen bestod af ris, som alstrade
en orimligt hög procent af den i Asien inhemska sjukdomen
Beri-Beri, eller Kakke, som japanerna kalla den .
Ransonerna ökades under kriget med 20 proc. och hela
manskapsstyrkan var i god kondition uneler hela den långa
kampanj en. Särskildt nämnes att torpedbåtames besättningar
ibland af brist på bröd kokade och åto en blandning af ris
Dch krosade korngryn, men ändå förblefvo friska .
Proviantanskaffningen åt flottorna under kriget försiggick
från två skepp, som särskildt voro utrustade för ändamålet
med kylrum etc. Lefvande boskap fördes också af dessa skepp
Dch slaktades efter behof. Djuren besiktigades före inskeppningen af veterinär, som ytterligare besiktigade köttet efter
-slaktningen. På så sätt behöfde endast kryssare, som voro ute
på längve spejarefärder, begagna konserveradt kött, och de
:andra större fartygen hade ständig tillgång på färsk proviant.
Endast brödet, som någon gång möglade, hade man bekymmer med, och det var ifrågasatt att utrusta två »bageri»-fartyg för flottorna, men förslaget blef aldrig realiseradt.
Färskvattenanskaffningen skedde genom evaporatorer.
Jagare och torpedbåtar erhöllo sitt färskvatten från två speciella vattenfartyg, sorn kunde destillera 300 tons vatten per
dygn, från två vattentransportfartyg af 5,000 tons dräktighet,
·och slutligen från andra transportfartyg, som tjänstgjorde så-som hjälpvattenbåtar. På så sätt voro alla örlogsskeppen försedda med vatten både till dryck och kokning, tvätt och bad,
'l'iclskrift i Sjöväse>ulet
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som flitigt användes för att motverka uppkomsten af bölder
hos folket. Efter kolning badade folket först i salt vatten,
hvarefter färskvatten utdelades till begaguande efter badet.

och de halfårsvis 8edan Hera år tillbaka företagna kroppsvägningarna af hvarje man visade ingeu nämnvärd differens mellan freds- och krigstid.

Beklädnaden.

Rekreationsanordningar.

Hvarje man af besättningen erhöll följande tilläggsartiklar för begagnande under stark köld: 2 par tjocka yllevan tar,
2 par tJocka damasker och 2 par tjocka japanska kortstrumpor, som försetts med sulor, l ylleväst ocb 2 par yllekalsonger, l par stöflar, l extra stortröja, 1 par halmskor. Torpedbåtsbesättningarna fingo vidare 5 extra yllefiltar per man .
Och för bruk under sommaren utdelades stora, bredbrättade halmhattar.
Såsom resultat af dessa försiktighetsmått berättar Suzo k i,
att frostskador voro så godt som okända under vintern, ingen
admitterades åtminstone till sjukhus. Och under sommaren
förekomma inga solstygn. Eldarne instruerades att dricka så
litet som möjligt. Deras dryck var kallt, destilleradt vatten,
ibland tillsatt med arrowrot och socker.

Ar·betet ombord under krigstid.
Under en drabbning arbetar hvarje man så hårdt han
kan, men SJ.ömannens hårdaste ar bete i kri o-s tid är kolnin o-en
'"'
b
och detta gäller både officerare och manskap. U n der blockaden af Port Arthur kolades till sjöss 3-6 timmar öfverhufvud
taget två gånger hvarj e vecka och ibland också därtill vid kolstationen.
Ombord å de mindre kryssarne, jagarne och torpedbåtarne, som voro stationerade tätt intill Port Arthur eller sysselsatta med spejaretjänst var arbetet oafbrutet pågående.
Vanligt rutinarbete var nästan helt och hållet suspenderadt.
och när besättningarne inte arbetade, sofvo de eller åto. Trots
detta lif var hälsotillståndet bl a n d de 23,500 sjömännen god t.

Ehuru sjömännen voro fulla af patriotism och buro krigets vedermödor 'Jtan knot, ansåg man rekreation i någon
form nödvändig för hälsotillståndets vidmakthållande. Man
uppmuntrade sålunda folket att vid hvarje tillfälle gi[va sina
känslor luft genom krigssånger, att öfva >>Kenjutsu», »Jiu-Jitsu>>
(gymnastiska öfningar) och brottningskamp. Gåfvor af olika
föremål , som strömmade till besättningarna såväl från hemmet
som den öfriga världen, mottogos med stor glädje och eggade
dem till ny energi. Tidningar och böcker fick man från platser jorden rundt, men den största glädjen hade man af brefven från släkt och Vtlnner i hemlandet. J apanska damer och
europeiska damer, som lefde i Japan, voro mycket aktiva i
sitt arbete för sjömännens bästa, som kämpade vid fronten,
frambålles mycket af Suzuki.

Lasarettsfartygen.
I det förflutna kriget hade Japan två särskildt utrustade
lasarettsfartyg, systerfartygen Kobe-maru och Saikio-maru af
omkring 3000 tons dräktigb et med 186 sjuksängar på hvarje
fartyg. Man ansåg detta bättre än ett stort lasarettsfartyg för
den oafbrutna transporten af de sårade från stridsfartygen
till bassjukhusen i land . Man lade ej lasarettsfartygen långs
siclan med det stridsfartyg, h varifrån de sårade skulle föras,
utan förmedlade transporten genom ångslupar. Man fann
manskapskojerna vara de bästa hissbårarne från fartyg till
fartyg.
Slutligen behandlas helt kort de smittosamma sjukdomarue och deras förebyggande ombord. Af tyfoidfeber hade
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man under hela kriget 241 fall, men på intet fartyg mer än
3--4 fall på samma gång. När hälst tyfoidfall uppträdde på
ett fartyg, sändes de ombord på det lasarettsfartyg som fanns
till hands, och bäddar, kläder etc., som kommit i kontakt med
de sjuka, desinfekterades grundligt.
En mindre dysenteriepidemi bröt ut i augusti-september
1904 på blockadflottan utanför Port Arthur, som förorsakade
mycken oro, men tack vare läkames ihärdiga bemödanden var
faran snart öfver. Suz uki tror att flugorna voro skuld till
sjukdomens uppträdande epidemiskt, ty dessa insekter strömmade öfver på stridsfartygen i otaliga svärmar, när hälst
transportfartyg kommo längs sidan och då båtar sändes för
att genomsöka och inspektera kinesiska djonker förde de oundvikligen med sig hela moln af flugor till blockadflottan. Allt
gjordes för att utrota dessa flugor och befallning gafs att all
föda skulle grundligt kokas före förtärandet.
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Gnisttelegraf med förlängd våglängd.
System tig·. 16 i »Trådlös Telegrafi »
af G. Brauner11ielm.

Erfarenbeten har mer och mer bekräftat rikti gheten af
professor Slabys redan den 29 februari 1902 uttalade omdöme
om orsaken till vågbildning och den därmed sammanhängande
fjärrverkan .
»Die Fernwirkung ist der strömenden Form der Energie
zuzuschreiben» yttrade den lärde professorn redan då. Den
kraftigt oscillerande strömstyrkan, d. v. s. en stor strömmängd
drifven att under högt utveckladt tryck eller spänning kraftigt
rusa upp och ned på gni::;ttelegrafens luftledning; se där önskningsmålet för uppnående af ett gynnsamt resultat. Till detta
mål sträfva alla konstruktörer; medlen att nå det må vara mer
eller mindre olika; de gå dock alla i denna samma riktning.
En hög mast och ett större eller mindre luftuät, som genom
stor kapacitet förmår upptaga stor strömmängd, är ett aE de
viktigaste och allmännast använda medlen härtill. Men af hur
stora dimensioner ett sådant nät än må vara, så kom mer strömmen dock alltid att i nätets topp ha sitt minimivärde, d . v. s.
strömvågens nodpunkt ligger vid nätets toppända. Strömstyrkan är där lika med noll under det att den största strömmängden drifves fram och åter omkring uppväckar-kretsen.
Att ur en så anordnad svängkrets icke fulla effekten kan uttagas, ligger ju klart och tydligt vid den enklaste kritiska
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granskning. Den största strömmängden ·-det största arbetetförbrukas utan nytta nedtill, därifrån föga fjärrverkan i följd
af mellanliggande hinder kan påräknas, och blott en del däraf
kommer till den öfre delen, därifrån de längst gående vågorna
utgå, och toppen af luftledningen, hvarifrån de kraftigaste vågorna borde utgå, utsänder inga, då ingen ström når dit.
För att erhåll a fullt utbyte af den insatta kraften måste
sålunda strömmassan tvingas att i luftledningens topp utveckla
den största vågbildande kraften. Strömmen måste under hög
spänning pressas dit upp och där skall den största möjliga
energi utvecklas, som bn af den primära kraften uttagas.
Det är äfven en känd sak, att ju större hindrande föremål,
som de elektriska vågorna skola öfvergå, dess längre måste
dessa vågor vara. Då våglängden står i ett visst förhållande
till luftledninge ns län gd, måste sålunda denna ökas i förhållandt- till behofvet, men en sådan ökning fordrar ökad masthöj d.
Detta låter sig icke alltid utföra. Dessutom äro höga master
dyra i anläggning och underhåll samt utsatta för att af stormen sönderbrytas eller kullslås.
Alla dessa svårigheter undvikas genom den af öfverstclöjtnant G. Brannerhjelm under tig. 16 i hans ofvannämnda,
på P. A. Norstedt & Söners förlag utgifna broschyr - Trådlös Telegrafi - framställda kopplingsanordningen, hvars huf
vudprincip är att till luftledningsnätets toppända tillkopplas en
-e xtra tråd eller rättare kabel af erforderlig län gd. Denna kabel neddrages förmånligast genom luftledniugsnätet, om dess
diameter är tillräckligt stor för att det må i sig utan störande inverkan kunna inrymma den nedgående kabeln. Aro nätets dimensioner för små härtill eller om endast en luftledningstråd eller ett solfjäderformadt nät begagnas, må kabeln
anbringas därutanför och då placeras antingen parallellt med
eller i vinkeln mot tråden eller nätet, ofvan eller på sidan om
detsamma.
Genom denna anordning vinnes ökad våglängd och strömmen kommer att cirkulera genom luftledningens toppända, då
ström vågens nod punkt färskjutes därifrån till den tillkopplade

1-

t_
t1
.

1

1

;.

t

~ .hteff ~«y.4'b.

l,

t

tr_

~l==f====~~~~===--=======··=-=
--- ==~==~==~~================~===~~

i
l

1

63 l los !
l
i

,~ rU<,~cyyr-

lo~-

l ///

~~"
////

\~

l /

l

l

l'

l

l

l

sm..~. ~

~{/~-~A.-7

l ,

:1-t~~~

l

/1/

/1

\ l

l

l

'3~-

l

;/

l

l
f

l

l

l

\

/L...... -·- -- J..

$;8j': - -- - --- - -

,,
u- - --- - _:;,.J -

. -~.PC ... - - - -·- -·

l

l; /,

f l

ll

/1

-~
l

l
l

\

1

;-r --- f, -!

\'

l

l

l

l

,~,':~

/,

l. _l

/1 'IL_______j~' 59

/1

il

/!

Tidshill

1

~JÖ\'äser~del

l

6,-n StaLJ.d Ans t.

-

597-

.kabelns andra ända. Härigenom vinnes visserligen en stor
fördel, men det är dock blott en mindre del af h vad som kan
uppnås geno m tillvaratagande af till buds stående medel.
Inkopplas mellan nätets toppända och den extra kabeln
ett par gnistkulor med dem mellanliggande gnistgap, så förhöjes därigenom strömstyrkan i luftledningens öfre del högst
betydligt. Närstående på flottans varf utförda mätning bevisar denna strömtillökning . Mätningen är verkställd på en 30
meter lån g horizontellt upphängd luftledning med tillkopplade
30 meter tråd. Strömmen är uppmätt i ampere med en flottan tillhörig »Hitzdrahtamp eremätare:. och potentialen i millimeter medelst gniststräcka till jorden. Den prickade linjen på
diagrammet utmärker strömvågen, då ingen extra trad är tillkopplad, utan luftledningen slutar stumt upptill.
Ju större gniststräckan tages, dess mer ström drifves upp
i toppen. Det finnes dock en kritisk punkt, som icke får öfverskridas. Denna kritiska punkt bestämmas dels af gnistkulornas storlek, dels af den primära kraften och den primära
svängkretsens kapacitet. En stor gniststräcka fordrar stor kraft
och stor kapacitet i primära svängkretsen. Den tillsatta extra
kabelns längd och kapacitet utöfvar ett stort inflytande därpå.
Genom det stora motstånd, som gniststräckan utöfvar, erfordras en viss strömsamling med åtföljande hög spänning i
luftledningens öfre del vid gnistgapet innan detta motstånd
kan öfvervinnas. Strömmängden minskas därigenom nedtill
och ökas upptill. Det uppstår en upp och ned kraftigt brusande strömmassa, som gifver upphof till en synnerligen kraftig vågbildning med däraf följande stor fjärrverkan. Då motståndet i gnistgapet öfvervunnits, bildas liksom en brygga på
hvilken strömmen fortsätter sin väg mot den tillkopplade kabelns ända för att så falla tillbaka samma väg öfver gnistgapet. K vartvågens längd kommer sålunda att bestämmas icke
af luftledningens längd utan af luftledningens och den tillkopplade extra kabelns sammanlagda längd.
De på den tillkopplade extra kabeln löpande strömmarue
äro liknämniga med dem på luftledningen, men som kabeln
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icke kan dragas upp vertikalt i luften, blifver deras riktning
sinsemellan divergerande. Nu upphäfva två olikriktade på två.
bredvid hvarandra liggande trådar löpande strömmar hvarandras fjärrverkan*). Det är därför nödvändigt, att konstruera
denna kabel så, att den själf icke besitter vågbildande egenskap. På grund af patenthänsyn kan för dess konstruktion
här icke redogöras. Må det blott vara sagt, att patentansökan
på en så konstruerad kabel är inlämnad .
Användes icke jordledning, utan luftledningen uppbalanceras på annat sätt, hvarvid en grof kabel visat sig effektivast,.
så torde det vara förmånligast, att medelst en eller två reglerbara själfinduktionsrullar förena denna kabel med den luftledningen tillkopplade kabeln . Såväl våglängden som motbalansen regleras bäst på detta sätt medelst tillämpning af den
slutna strömkretsen med alla dess fördelar ..
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Det rysk-lapanska sjöslaget den l O augusti:
1904.
Sjötaktiska studier
af Rudolf von Labres, k. u. k. Linienschiffskapitän d. R.

Bemyndigad öfversättning från "Mitteilungen ans dem Gebiete des
Seewesens> - 1905 af - h -

(Forts . från sid. 519.)

"'') I sitt stora arbete »Elektromagnetische· Schwingungen und
Drahtlose Telegraphie>> skrifver d: r Z enneck , sid. 35:
>Zwei gleiche von demselben Strame in entgegengesetzter Richtung durchströmte paraHele Drähte sollen s·ehr nm,he aneinander gelegt werden. Dann ist di e magnetische Feldintensität schon in relativ
geringem Ab stand von den Drähten n ur sehr unbed entend, da die zwei
von den beiden Drähten herriihrenden magnetischen Felder sich fas t
vollkomm.en aufheben. >>

Den ryska flottans stridsläge försvårades genom att enstaka fartyg bröto ut ur formeringen. Så girade t. ex. Retvizan
styrbord hän; Cesarewitch bröt ut åt babord och förlorade sin
plats i te ten ; de öfriga slagskeppen girade hufvadlöst styrbord
och babord, utan något gagn för Cesarewitcb, och härigenom
afgjordes i detta ögonblick dagens strid. Den enda möjligbeten att skydda Cesarewitcb utan att samtidigt förlora i stridsduglighet skulle hafva varit att leda kolonnen , väl ansluten,
långsamt i en cirkel rundt detta fartyg och härigenom skydda
det mot direkta angrepp, tills rorbaveriet var repareradt och
allt åter klart; denna manöver, upprepad två gånger, torde
bafva tagit cirka 12-14 minuter i anspråk.
Det nya flaggskeppet borde hafva brutit ut åt babord,
för att sedan med full maskin kraft söka intaga sin plats i te ten
och därifrån leda flottan. Denna på intet sätt svåra manöver
har åskådliggjorts i Fig. 7. Cesarewitch borde, antingen skyd-
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Jad af slagskeppen eller kryssarne, hafva fått tillräcklig tid
att reparera sitt haveri för att därpå intaga sin i kolonnens midt
anvisaile plats. Härvid utgå vi ifrån den förutsättningen att
den japanska flottan i detta ögonblick också till följd af viktiga skäl önskade undvika en direkt sammanstötnin g. Den
borde hafva haft tillfälle att m ed I B styrande mot r och de
.ö friga divisionerna mot g, s och h, gå rundt sin motstån·dare . Sedan A:s kolonn blifvit retablerad skulle befälhafvaren
hafva fortsatt striden på lämpli gt sätt (eventuellt med reducerad fart), styrande ·från p rnot t eller n, hvarigenom eldstri.(!en återupptagits på kontrakurser.
Denna evolution förutsätter dt den ryska flo ttan varit i
stånd att träffa vissa anordningar. Så t. ex. borde konteramiral furst Uchtomsky, i det ögonblick han ötvertog befälet, hafva,
då lämplig signalmateriel saknades, tillsvidare medelst en till
ordonnans afsedel jagare (torpedbåt) meddelat sina order till
underlydande fartyg.
Afven ryssarnes eld aftog vid denna t id. Det anmärkningsvärda försöket att låta jagarne gå fram till an fall misslyckades. Det synes icke hafva blifvit utfört med behörig
.energi.
Af berättelsen öfver striden framgår icke huruvida detta
.anfall gällde japanska hufvudstyrkan eller någon af de öfriga
tre divisionerna, mot hvilka senare an fall et varit lättare att
.utföra.
Emellertid torde den japanska flottan hafva begagnat sig
.af sin motståndares förvirring och fortsatte divisionsvis den i
Fig. 6 antydda rörelsen, hvilken fullföljdes und er 6 .. skedet
från klockan 7t. 40m. e. m . ända till stridens slut.
Det är anmärkningsv ärdt att de ryska fartygen ännu en
en timme efter det konteramiral furst Uchtomsky öfvertagit
befälet alltjämt ångade omkring i vild oordning, oaktadt Ce.s arewitch åter var i stånd att hålla kurs och fart. Flottan
synes likväl under detta skede hafva bibehållit så mycken ordning i all oreda att den dock slutligen kunde samla sig omkring
.Peresvjet såsom flaggskepp, hvilket gaf japanerna tillfälle att
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:fullft;lja sin taktiska plan, hvarigenom striden ända till slutet
gestaltade sig ogynnsam för ryssarne.
Den i Fig. 8 tramställda bilden af 6. skedet har intet
anspråk på noggrannhet; den visar blott att de förut sammanträngda ryska fartygen nu hade sprid t sig öfver en större yta,
·Och huru A-fiottans mel e upplöses i en massa strider, som utkämpas fartygsvis. Det måste särskildt fmmbållas såsom något
märkvärdigt, att det nu icke kom till någon sammanstötning
1)å kort afstånd med afgörande eldverkan. Torpeden spelade
i detta slag icke alls samma roll som den kom att göra i stri·den vid Tsushima Omkring 60 torpeder lära hafva afskjutits
utan att någon enda träff kurmat konstateras, och dock erbjöds
mot slutet af slaget alltså omkring klockan 8t. 30m. e. m. genom det då inträdande mörkret det bästa tillfälle man gärna
kan önska sig för bruk af detta vapen.
Striden afslutades under detta skede (Fig. 8) och man
kan antaga, att den japanska flottan fortsatte sin kretsgång
rundt motståndaren, under det ryssame samlade sig och försökte att komma fria i någon riktning, törhända mot r eller
s, från de omslutande fientliga divisionerna. För detta ändamål måste ryssame något så när ordna sig i förh åll ande till
det nuvarande fiaggskeppet, Peresvjet, för att därpå bryta ut
i en riktning, so m fortast möjligt förde bort från I B. De tre
öfriga japanska divisionernas stridsvärde var i detta ögonblick
jämförd t med ryssames, h vilka hitintills icke förlorat ett enda
i'artyg, så ringa, att en utbrytning vid r eller s utan vidare
måste hafva lyckats. Den lämpligaste kurs, so m A-flottan kunde
välja, var den mot r, emedan här endast ett sammanträffande
med divisionen IV B var tänkbart, och torde denna division
för öfrigt genom kursändring mot h, h1 sökt undvika ett direkt möte.
Biaget ändades vid mörkrets inbrott genom att de båda
il.iottorna ökade afståndet. Japanerna nöjde sig med de uppnådda strategiska följderna, sedan ryssarne anträdt återfärden
till Port Arthur. Det kvarstår dock alltid att de taktiska följDerna hängd e på ett hår för japanerna, ända till det ögonblick
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då Cesare\vitch blef skadad och konteramiral Withöfft dödades,
dock torde äfven därefter en kraftigare befälhafvare än furst
Uchtomsky med all sannolikbet hafva kunnat nå sitt strategiska mål. 'l, värt emot konteramiral " Tithöffts signalerade order:
»Kom ihåg det zarens befallning är att icke återvända till
Port Arthur!», satte dock den nye ryske befälbafvaren kurs
mot denna plats, som nåddes vid dagningen den 11 augusti
af fem slagskepp och kryssaren Pallada.
Under natten utfördes talrika tvrpedbåtsanfall af japanerna, dock utan resultat.
Det är allmänt bekant huru Cesarewith, som till följd af
sina haverier endast kunde gå med sakta fart, tillika med tre
jagare nådde Tsingtan och där delade samma öde, som de öfriga kryssarne, nämligen afväpning. Novik nådde dock egna
kuster där den sattes på land.
I hvilket fall som hälst hade japanerna nått sitt strategiska mål att hindra utbrytningen och dessutom hade de försatt en del af fiendens fartyg ur stridbart skick för hela kriget.
Det torde vara berättigadt att försöka i det efterföljande
underkasta båda flottornas ledning en kritisk betraktelse.

*

.

Framför allt måste vi rörande den ryska flottans ledning
komma ihåg, att under hela slaget fick det första och viktigaste målet för en strid, nämligen att slå sin motståndare,
träda i bakgrunden för möjligheten att med undvikande af
ilen japanska flottan söka nå Vladivostok. Om detta första
och viktigaste mål under striden den 10 augusti kon~mit till
hafva medfört
sin fulla rätt, så skulle också en taktisk seaer
b
motsvarande strategiska resultat.
Med det mål för ögonen, att nå Kap Schantung, för att
sedan under natten söka undvika fienden och sätta kurs mot
Koreas sydspets, måste den ryska flottans taktiska upptagande
af strid lida af brist på initiativ. Dess taktiska formering,

som var afpassad för att kunna tillryggalägga så lång vägsträcka som möjligt, på grund hvaraf slagskepp och kryssare
ända till 3. skedet voro formerade i enkel kolonn, var i alla
fall förfelad.
Man får icke låta slagskepp och opansrade kryssare deltao-a i en artilleristrid på samma sätt. De senare böra upptr:da på sidan af hufvudstyrkan såsom själfständiga förband,
eventuellt mot fartyg af samma stridsvärde. De fyra kryssarue kom mo nu icke att utöfva något som hälst vare sig taktiskt eller artilleristiskt inflytande på striden. Detta skulle
däremot hafva varit möjligt, om de tillsammans med de åtta
jagarne själfständigt fått utveckla sin verksamhet. Deras nuvarande uppträdande torde redan till följd af den långsträckta
formeringen hafva verkat hinderligt för hela flottans manövrering. Flera lyckade rörelser hade måhända blifvit utförda a~
slagskeppsdivisionen, om denna med högsta befälhufvaren 1
teten fått evoluera ensam för sig.
En flottas rörlighet kan blott nås genom en sammansättning af rörliga, själfständiga manöverför band, h vilka alla sträfva
efter att nå samma mål.
Den i två divisioner formerade ryska slagflottan skulle
jämte den med torpedfiottiljen förenade kryssaredivisionen hafva
angripit enstaka delar af motståndaren. Denna princip, _riktigt utförd, måste betecknas såsom en af de viktigaste taktiska
grundsatser.
En flotta, som är formerad enligt rätta grunder, skall
genom ändamålsenliga evolutioner söka till fullo utnyttja sitt
artilleri och sträfva efter att nå ett gynnsarnt taktiskt läge i
förhållande till sin motståndare.
Den flotta, som äger största farten och är bäst ledd, skall
kunna lyckas häri. Den skall utse en del af fienden till mål
för sina gemensamma anfall.
Under stridens förlopp erbjöds det den ryska flottan flera
gånger exempelvis i 3. och 4. skedena (Fig. 5) sådana tillfällen. Om A:s hufvudstyrka genom en samtidig kursändring
mot II B hade genombrutit den gördel som B:s divisioner höllo
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på att bilda, så hade A härigeno m vunnit ett fördelak tigare·
taktiskt läge. Att uteslutan de endast skjuta, kan naturligt vis ej
vara en rätt ledning af en flotta under strid. Hvarj e annan
evolution än just den genom signalen : »formera enkel kolonn»
anbefall? a, förutsätt er att anordnin gar för signaleri ng stå till
buds. Aro sejnfalle n afskjutna , såsom fallet var med kinesernasi Jalu-slag et, eller ha[va masterna gått öfver bord och. med dem
alla -de vanliga medlen för dag- och nattsigna lering såsom å
Peresvje t, då blir en målmedv eten ledning af 1iott::w hardt när
omöjligg jord, så framt man ej för detta utomordentllo-a fall
b
äger uågot annat slags signalm edeL Jag anser mig här böra .
påpeka det af japanern a väckta förslaget att auväncla ljussignaler äfven om dagen, antingen i form af fyrverke ripjäser eller
också elektrisk a blixt-signa ler, afgifna från ett af starkt pansar skydcladt torn, som skulle stå i förbindelse med styrtorne t.
Jag är af den åsikten, att denna .)'tterst viktio-a fråo-a måste
b
b
lösas och äfven kan lösa s.
Beträffan de den japanska flottans formerin g är att märka,.
att elen motsvara de de förväntn ingar som kunna ställas på en
modern fl otta under strid. Några mindre iindringa r hade möjligen varit önskvärd a. Så borde t. ex. de fyra slagskep pen
enelast hafva utgjort I:a divi sionen, som härigeno m till följd
af sin ringa längduts träcknin g blifvit särdeles rörlig. På samma sätt borde I. divisionens två pansarkr yssare samman förtsmed II. di vision ens två liknande fartyg till en II. division, bestående alltså af fyra pansarkr yssare. Dessa två divisione r
skulle bafva utgjort flottans bufvudst yrka, hvilken det tillkom-·
mit att, enhetligt ledd, lösa de viktigast e uppgifterna.
2. och 3. klass kry ssame samt de öfriga fartygen bordehafva samman förts till III och IV divisione rna. Härigeno m.
hade den viktiga taktiska grundsat sen, att till enhetligt förband
samman föra fartyg af lika värd e, blifYit följ<'!.
Genom frånvaro på initiativ å den ryska sidan medförd e
detta brott mot taktikens granellag år intet inflytand e på stri-dens utgång. Öfver hufvud taget aunulora d es de små misstag japanern a begingo genom större fel å ryssame s sida.
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Den japanska flottans taktiska ledning måste taga hänsyn till ryssame s sträfvan att tillrygga lägga så lång väg som
möjligt. På grund häraf kom under nästan hela slaget ända till 5. skedet - eldstride n att utkämpa s på samma kurser. Det hufvadsa kliga afgörand et genom artillerie lden tillkom å Japanska sidan slagskep pen och pansarkr yssarne samtå ryska sidan slagskep pen. Härigen om kunna Cesarew itch's
haverier, orsakade af 20 cm. projektil er, förklaras .
III och IV elivisionernas deltagan de i artilleris triden synes enelast hafva ringa inverkat på stridens afgörand e. De
ryska fartygen tyckas äfven helt obetydlig t haEva befattat sig
med dem, hvilket tydligen framgår af de ringa förluster , som
japanern as 2. och 3. klass kryssare leclo.
.
.
Striden koncentr erades å ömse sidor hufvudsa khgast knng
flaggskeppen. På grund häraf ledo öfriga fa:tyg, med uud~-~
tag af pansarkr yssaren Nishin, endast obetydlig a hav:ner. Afven i denna strid mot flaggskeppen var lyckan på Japanern as
sida och segern ti!lfö1l dem, i det att Cesarevitch, om äfven
blott för tillfället, sattes ur stridbart skick.
Ur taktisk synpunk t erbjöds under slaget den lO:de
augusti endast få tillEällen för den japanska flottan att gen~m
r ätt bedöman de och snabba rörelser vi nn a några fördelak tiga
lägen för eldstride n. Om vi se bort från båda flottornas i Fig.
I framstäl lda första rörelser, h varunde r deras kurser skära !warandra, och likaså från den japanska flottans manöver i F~g. 3
och 4 så finna vi ända intill det sista al'göranclet, att stnden
utförd,es såsom en målskjut ning på samma kurser. Härvid får
man an tao·a att å båda sidor girades något för att försvåra
afståndsb edömnin g. D etta gäller särskildt III och IV divisionerna, hvilka för att kunna bibehålla sina lägen i köen måste
styra i kurvor .
Den af iapanem a med taktisk skickligh et utförda om"kr~tsande rörelsen resultera de i motstånd arens rådlöshe t. Pa llknande sätt l vekades det amiral Ito under J aln-slaget, att, sedan
de kinesiska" fartyO'en tillföljd af att sejnfalle n hlitvit afskjutna ,
förlorat ledninget~ kretsa omkring dem. Skedena b och 6
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(Fig. 6 och 8) visa oss den ryska flottans oförmåga i ledning.
Om det därför lyckades för den japanska flottan att kretsa
rundt den till numerären svagare motståndaren, hvars taktif:lka formering råkat i fullkomlig upplösning, samt om denna
kretsgång kunde fortsättas ända till stridens slut (Fig. 8), så
måste vi beteckna denna taktiska manöver, hvilken därjämte
km11 till användning i 'l'suschima-slaget, där ryssame äfvenledes saknade allt initiativ, såsom en manöver väl värd att ihågkomma vid ledning af en flotta. Men till och med ur teoretisk synpunkt (Fig. 8) skulle denna kretsgång blott vara möj lig under den förutsättn ing, att den ryska flottans artilleristiska kraft tillföljd af den långa eldstriden brutits. 'l'y i annat
fall hade de ryska slagskeppen, som lidit helt obetydligt, kun nat från sina lägen i medelpunkten åfgifva eld åt båda sidorna. Detta gäller särskildt för det sista skedet (Fig. 8) och
bör man erinra sig att denna kretsgång rundt ryska flottan
från I B i riktning mot I och från II B, III B mot m och n
samt från IV B antagligen mot h och h1 måste om än af kort
varaktighet varit hindrande för eldgifningen .
Man kan antaga, att divisionerna II, Ili och IV B lämnade banan fri för den japanska hufvudstyrkan I B, hvarigenom under förloppet från IV B till h1 blott en i artilleristiskt
hänseende svagare division blef hindrad i sin eldgifning.
Denna kretsgång hade därför bort utföras med alla fyra
divisionerna gående i samma rörelseriktning.
Vi vilja dock här påpeka, att en rätt ledd snabbgående
flotta kan förekomma att blifva omkretsad. Detta gäller alla
slags formeringar, särskildt dock den enkla kolonnen , hvilken
ju kom till användning under slaget den 10 augusti 1904.
I fig. 9 visas, att det varit omöjligt för de i enkel kolonn
formerade fyra japanska divisionerna att omkretsa den ryska
flottan, så framt denna sökt förhindra detta. Härvid antaga
vi, att B:s alla di visioner vilja utföra denna omkretsande manöver i en och samma riktning, d . v. s. mot g, g 1 och med
.en hastighet af 16 knop, under det motståndaren icke ökar
sin marschfart öfver 12 knop. Båda flottornas farter förhålla

·::·...·· ..
'l
;

~

.

'•, }.=-:: ..

Rs.7I 'i'

l

\

\j . -

\

l

n:·
__ ...

-- ~ -

·.
'!' ..

~ -,-· · ·I~----. ..._
~

a.

··-.

.

t-- !!~q

··-...

llA

''.'

-- ------

lfOQO m.

.

~<-----

:

~

·- ..
_77!_·_--

;. L

-T

t

·.

l

l
J

f

l
t

!

d

,
~A
l

l

\

\

-~-- ---- ........... ~·····

l

.. r

....

.. :'
:,
•,•

.

.v......

!

·· . . .
~·

Tidskrift LSJövascnc lcl

6'en SW.h.I.it.An.-.·t

-

607-

sig alltså till hvarand ra såsom 3 till 4. På grund häraf ställa
sig fartförhå llandena särdeles gynnsam ma för den japanska
flottan, som skall söka omkretsa sin motstånd are. Om vi nu
från Pos. II, 2 a, 2 h, 2 c, 2 d, följa den väg båda flottorna
tillrygga lagt tillbaka till Pos. I, l, hvarvid vi blott sysselsät ta
oss med B:s bufvudst yrka (I B), så finna vi, att denna division
i läget Pos. l a, med hänsyn till A-flottans läge i Pos. l, redan
måste genomli' pa 5000 meter längre väg för att trots sin större
hastighe t vinna erforderl ig tid att hinna från Pos. l a till Pos.
2 a. Att omkretsa A skull e därför vara omöj li gt, om B ämnar utföra detta i samma höjd, som motstånd arens flotta innehar, således i punkten r under det A når Pos. I. Detta skul!Eil
leda till ett samman träffande vid h1 mellan den långsam mare
flottan A och den snabbare B. Girar A tidigare (mot h 2 ) så
leder det åter till en genombr ytning för flottan A.
A behöfver blott fortsätta kursen mot h1 för att tvinga
I B att afbryta sin mot g 1 ledande omkretsn ingsman över. Ai-lottan kan för öfrigt måhänd a välja ännu en annan punkt,
m eller n, för att bryta ut styrbord hän. Den kunde t . ex.
begagna sig af en kursändr ing från m mot h 4 eller h 3 , hvarigenom flanken af III och II B blefve allvarsam t hotad, för
.att med öfverlägs en styrka kasta sig öfver sin motstånd ares
.svagaste ställe. Från ett centralt läge skall det därför alltid
vara möjligt att bryta ut och till anfallspu nkt välja den fientliga flottans svagaste ställe, förutsatt att högste befälhah aren
har sina fartyg fullkoml igt i sin hand .
Detta gäller äfven uneler det antagand e, att den omkretsande flottan, såsom i skedet G (Fig. 8) är förutsatt , girar med
sina olika elivisioner i skilda riktnin gar såsom .u::ot l, h, m och
n. A kunde då bryta ut mot en punkt och med undvika nde
.af motstånd arens hufvuds tyrka angripa en af de öfriga divisionerna .
Skulle likväl (Fig. 9) den snabbare flottan försöka att utföra otnkretsa ndet i riktning mot fiendens kö, exempel vis från
r mot r 1 , unuer det A nådde Pos. I, så måste den snabbare
flottan, efter att bafvn passerat A:s kö, först genomlö pa en
Tidskrift .i Sjö.väsendet.
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distans för att vinna tid att senare gha styrbord hän.
skulle då, i trots af A:s och B:s fartskillnad, till en böruppstå en längre eldstrid på samma kurser, enär B först
r 2 kunde begynna sin styrbordsgir, sedan bon dessförinhade gått om flottan A i Pos. h .
Flottan A skulle äfven i detta fall, om allt fortfarande
divisionerna ll, III och IV B deltaga i omkretsningsmanöv ern,
genom en enkel kursändring i riktniug mot ködivisionen vara
i stånd att bryta ut, förutsatt, att hon är villig att öfvergifva
sin centrala position.
Om A t . ex. girar styrbord hän från m, så skall hon under vägen mot o kunna använda sitt artilleri på sina båda sidor, då däremot motståndaren under detta förlopp af omkretsningsmanövern icke kan bruka mera än en sida. Ett centralt.
läge för en i enkel kolonn formerad flotta medför i förhållande till den, som söker att omkretsa, sådana föi,delar, att det.
vore berättigadt söka nå ett sådant läge. För detta ändamål
borde A från P os. II gira styrbord hän mot J och J 1 , för att,
om B fortsätter sin manöver, åter öfver J 2 gira tillbaka till
sitt förra läge, hvarigenom hon blir i stånd att begagna sina
båda bredsidor. För den ryska flottan borde under förloppet
af fiend ens manöver tillfälle ha f va gifvits att genom en motsvarande kursändring framtvinga artilleristrid på kontrakurser,
för att på detta sätt kunna draga fördel af situationen.
Allt efter som A:s omkretsande manöver i riktning mot
g 1 eller från r mot r 2 utfördes, hade en kursändring i motsatt
riktning d. v. s. mot v eller w hafva varit tillfyllest, att bringa
A:s artilleri till fullt utnyttjande under passerandet längs B:s
kombinerade långa kolonn. Manö.vern att kretsa rundt en
flotta förutsätter alltså, så länge motståndaren är fullt stridsduglig, det man måste vara beredd på att acceptera detta stridssätt.
Om därför den japanska flottan såväl i Jalm:-slaget som
fördelar baenom sin
nu i detta slag den 10 augusti vann nåoTa
b
omkretsande manöver, så är detta blott ett bevis på motståndarens bri stfälliga ledning. Såsorn en epok irwrn taktiken elle'r
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inom lednir~gen af en flotta , kunna vi iclce beteckna dessajapanerrias tillvägagångssätt att omringa och sedermera omkretsa sin
motståndare.
Följden af japanernas taktik den l O augusti blef hufvudsakligast cleii, att motståndaren und e r ö-6 skedena förlorade
ledningen och därm ed äfve11 sitt taktiska mål. Att likväl ännu
andra viktigu fakton:r medverkade härtill, lider intet tvifveL
Fram rör allt disponerade de u ja panska flottan en.
numeriskt öfverlägsen fartygsmater:el, bvars stridsvärde i den
viktigaste riktningen (slagskepp och pansarkryssare) var större
äu ryssarnas. Detsamma gäller om personalens utbilduingr
ehuruväl Port Arthur-flottan var bättre än den öfriga Stilla
Ocean-eskadern, til!röljd af den förstnämnda flottans låuga tjänstetid och sorgfälli gt utvalda bemanning.
Äfveu med afseende på personalens h ängi fvenlJ et tro vi,
att japanerna hade öfvertaget, bvilket äfven besannas af, att
den ryska flottan vid strid ens slut återvände till Port Artlmr,
oaktadt att alla fartyg utom Cesarevitch bibehållit sina stridsvärden.
Anföra vi vidare såsom eu sista faktor lyckan , så bevisar
denna strid åter, att den, för att begagna Napoleons uttryck,
är tillfinnandes på de starka bataljonernas sida. I hvilket fall
som bälst, så var det för japanerna ett lyckoskott, som dödade
den förtjänstfulle konternmirafen \Vithöfft, bvarigenom furst
Uchtomsky fick ledningen och därmed utan tvingande skäl
uppgaf den honom anförtrodda uppgiften att söka taga flottan
fram till Wladivostok.

Om vi taga en öfverblick öfver båda flottornas sista skede,
så sy nes virl denna tidpunkt ett sträfvande att afbryta striden,
något som äfven påskyndades genom det inträdande mörkret.
Emellertid kunde det icke undgå den japanska fiottans uppmärksamhet, att motståndaren cirka kl. st. 30m. e. m. slog in
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på · kursen mot Port Arthur, hvarigeno m han erkände sig såsom strategisk t och taktiskt besegrad. ·Detta skedde vid en
tidpunkt, då förlustern a å båda sidor voro tämligen lika och
till och med på den svårt ha'v ererade Oesarevitch inga märkbåra inre skador kunde konstatera s. För öfrigt hade Mikasa
en förlu st af 120 man och dess 30 cm . kano nervorofö r en viss
tid otjänstbar a, h varföre amiral Togo såg sig föranl åten att gå
med flaggsl<: e]Jpet tillbaka till Dalni. Båda flottornas stridsförhållanden torde därför, när furst Uchtom sky uppgaf geuombrytniugsförsöket och därmed erk äud e sig besegrad , hafva varit
tämligen lika och på grund bäraf kan el en ryska ledarens öfverilade beslut icke nog klandras.
Ryskh flottans återtåg ägde nu rum , under det torpedbåtsan fallen måste afvi sas, i full ordning m en utan taktiska
förband , hvarigeno m det blef möjligt för hvarj e fartyg att
använda snabbelds kanonerna fritt åt alla sidor.
Emellertid sy na s dessa torpedbåt sanfall icke hafva utförts med
någon syn nerlig energi, enär blott en enda japa nsk torped båt,
n:r 38, var att anteckna på för lustlistan . Af 60 afskjutna torpeder träffade in gen, n ågot som sätter detta vapen i misskredit, om äfven resultatet, som torped ern a nådde i slaget vid
Tsushima var betydligt bättre. De japanska torpedbåt arne
torde haft till uppgift att följa den fi entliga flottan och att
öfvervaka samt skada densamma , dock utan att själfva riskera
något.
Den japanska flottlednin gen, som vid denna tid visste,
a tt den till undsättnin g bestämda baltiska flottan hade anträdt
sin utresa, tvingades att för framtiden spara sin viktiga fartygsmateriel, för h vilkon ingen ersättning stod att få, och är
det ej utan att den japanska flotta ns taktiska ledning under
den 10 augusti rönte infiytaucle häraf. Däremot är det oförklarligt, huru de japanska torpedbåt arne och kryssarue kunde
förlora känuingen med Cesarevitcb och sålunda låta detta byte
gå sig ur händerna. Att ett fartyg, som ej kund e gå med
mera än 3 a 4 knop skulle vara i stånd att undkomm a, kan
end ast förklaras genom förföljame s försumme lse. Större är
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dock ryssarnes. försumme lse att lämna detta fartyg åt sitt öde
och att ingen af de rys~a c'heferna gjorde någon ansats att
söka skydda det, kastar ett märkvärd igt ljus på den anda, som
rådde inom ryska flottan och den brist på samhörigh etskänsla,
som tydligen måste förefipnas, något som kanbända kan förklara de många förlustern a till lands.
Den japanska Hottled ningen hade ingen orsak att under
ryssames återtåg till Port Arthur riskera sin fartygsma teriel,
enär med hvarj e dag ett undkomm ande syntes mer och mer
omöjliggj ordt. D en var dä,rför berättigad att nöja sig med d~
till synes ringa förluster , som motstånda ren lidit, och om amiral Togo, utan att bekymra sig om den i Japan rådande allmänna meningen , öfvade detta vi sa tillbakahå llande, så bevisar detta blott, huru djupt tänkande och vidtskådan de denne
man är, samt huru högt han förtjänar att skattas af sitt fäd ernesland!
Om Japan i rätt tid anförtrodr le åt sin bäste sjöofficer
flottans ledning, så råkad e Ryssland till sin stora olycka att
just på denna plats, hvarest en bel karl knappt had e räckt
till, få en svag och oförmögen sjöofficer till befälhafva re. Den
hufvudlös a ledningen omedelba rt efter öfvertagand et af befälet och till och med under återfärden till Port Arthur låter
törhända förklara sig und er det intryck, som katastrofeu med
Cesarevitch och den inträdand e omöjligheten att sätta sig i
signalförb indelse med sin flotta orsakade. Senare und er nattens förlopp måste konterami ral furst Ochtomsk y ha fva funnit
tid för öfverlägg ning oeh insett att den na om bristand e energi
vittnande återfärd beröfvade honom den sista möjlighete n att
rädda tlottan. Kallblodig t öfverväga nde rr)åste han hafva kommit till den slutsatsen , det tl ottans bibehållan de vore nödvändig för att från W lad ivostok kunna fortsätta striden om herr~
väldet till sjöss i Ostasien. På grund häraf borde han hafva
känt sig förpliktad att kasta om sin kurs och våga ännu ett
försök att n å öppna sjön.
Om detta försök hade lyckats, kan naturligtv is nu ej afgöras. Då till och med den skad ade Cesarevitc h lyckades und-
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de jakomm a till 'l'sing tan och förfölj andet inskrä nkte sig till
lan -'
a
pansk a torped båtaru e, så borde försöket att med släckt
viuna
ternor långsa mt girand e till annan kurs haft utsikt att
lychafva
skulle
s
alldele
ej
man
om
framg ång. Till och med
elen
dock
torde
så
a,
kats att skaka sig fri från torped båtarn
nO'
ryska flottans lmfvu dstyrk a hafva fått flera timma rs försprå
slag~
på färden till · \Vladivostok med hänsy n till de japans ka
det
skeppe n, bvilka under tiden stäfva de mot Dalui och torde
angt
fientli
utan
nåtts
hafva
på cirka 1000' befintliga målet
uKamim
iral
viceam
på
grepp. I värsta fall hade man stött
are
rkryss
pansa
ras kryssa rtlotta och möjlig en Togos snabb aste
s arf?re . n ~endet af Wladi vostok. De fem ryska slagskeppr::;1
pansar tJ!lenstiska öfverl ägsenh et gent emot Karni muras fyra
tillvarit
bafva
dock
torde
9,
kryssare, möjlig en förstä rkta till
.
segern
med
räcklig att kunna afgå
I ~wilket fall som hälst skulle krigsh ändels erna till sjöss
, då
Ostasw n gestal tat sig annor lunda, om Rosch djestw ensky
eu
h~n anlö~te Korea -sunde t, hade kunna t påräk na bjälp af
Äfven
r.
eskade
pansar
eredd
fran Wlad1vostok komm ande stridsb
man
om man ej kunna t förhin dra Port Artbu rs fall, så kau
frammed
våga påstå, det miijlighet dock ännu förefu nnits att
sjöss.
g~ngsr~k ~tsikt kunna upptag a striden om herrav äldet till
ev
Alexej
iral
viceam
,
cerare
sjöoffi
Markvard1gt ~1og _är det två
o·a
oförmå
sin
genom
bvilka
och kontcr amtral turst Uchtomsky,
m~t
mest hafva bidrag it till Ryssla nds nederl ag i detta krio·
detaljdet lill~ och unders kattad e japans ka riket. Följau de
äro af
k.atastrofer, som drabb ade de olika ryska kryssa rne,
till
nuga betyde lse i jämför else med hufvu dstyrk ans reträtt
kolförde
bristan
af
grund
Port Arthu r. Novik Kunde ej på
Diana
för:råd nå Wladi vostok ; Askold anlöpt e Schan ghai och
dilåug
Smgon. Denna sen~re genom löpte på sin färd lik a
ofvanstans, som ttll Wlad1vostok. Vid närma re boTanskninO'b af
to d
ska
morali
rnas
schefe
fartyg
att
man,
s aeu · e hände lser, finner
Att
.
dem
mötte
som
,
värde ej räckte till för de förhål lauden
sina
ägsna
de japans ka chefer na durför i genom snitt voro öfverl
fande
ryska kan1rater, lärer väl icke kunna bestrid as. Beträf
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er,
använ dande t af de båda hufvu dvapn en: artilleri och torped
ja dem,
måste vi nu slutlig.en påpek a, det möjlig heten att utnytt
den
rrorpe
g.
lednin
a
taktisk
städse beror på en flottas rätta
ast
knapp
get,
ma-sla
hi
torde emelle rtid, trots följde rna af T sus
,
antaga
med
kunna kallas ett precis ionsva pen. Om vi till och
40
af
att torped en kunde genom löpa 3000 meter med en fart
möjlig
id
hvarv
min.,
2,5
a
behöfv
knop, så skulle den härtill
annnoggr
på
beror
tande
beten att träffa motstå ndai'e n uteslu
och
heten i uppsk attand et af denne s kurs och fart. På denna
af
d
tillfölj
till och med på kortar e distan ser förblir torped en,
Man
sin begrän sade fart, ett vapen , beroen de af slump en.
noner
eldska
snabb
ns
fiende
sedan
torde därför komm a, att,
ser.
blifvit förstö rda, begag na torped en blott på så korta distan
på
s
sålede
,
ifråga
att fel i utskju tninge n icke kunna komm a
obetyd ligt större afstån d än 400 meter.
Beträf fande den taktisk a lednin gen af japans ka flottan
t af ett
under den lO august i, måste vi betona , att begag nande
dstyrlmfvu
till
ning
stort antal manöv erförb and i direkt anslut
hade
blott
nerna,
kan och hvilka , såsom III och IV divisio
det lycringa stridsv ärde, kan ingalu nda rekom mende ras. Då
under
kades för japans ka lednin gen, att hålla dessa i elden
vern,
smanö
tsning
omkre
vid
dem
slag8t och sederm era använ da
lät
under
hållet
och
helt
så visar detta, att den ryska flottan
n.
att med samla d styrka anfalla en del af fiende
(Forts.)
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Såvida författar en at inlämna d täflingsskrif~. icke tillkänna crifver motsatt önskan, förbehål ler sig Kungl. Orlogsm annasällskape t rättighet en att i sin tidskrift offentlig göra densamm a.
Carlskro na i novembe r 1905.

Kungl. Örlogsmannasällskapets täflingsämnen
för år 1906.
l. Är fiottans artilleri i behof af flera kalibrar och i så
fall hvilka?
2. H vilka äro fördelarn a och olägenhe terna af flytande
bränsle i sjöångpa nnor, med särskildt afseende på vår flottas
olika fartygsty per?
3. H vad har Sveriges sjöförsva r att lära af kriget i Ostasien, med afseende på personal ens utbildnin g för kriget?
4. H vad har Sverige att lära af kriget i Ostasien beträffande krigförin g, särskildt med hänsyn till kustförsv ar?
5. Fritt val af ämne liggande inom området för Kungl.
Örlogsm annasälls kapets verksam het.

Täfliugss krift bör, åtföljd af förseglad sedel, hvilken upptager författar ens namn och vistelseort, eller också ett valspråk ,
vara ingifven till Kungl. Örlogsm annasälls kapets sekretera re
senast den l nästkom mand e septemb er; komman de å sällskapets högtidsd ag för skrift, som blifvit tillerkän d pris, sällskapets medalj i gulc1 eller silfver att utdelas. Täflingss krift, som
icke kan belönas med pris, men likväl anses förtjänt af sällskapets erkännan de, kan på högtidsd agen erhålla hec1ranrle omnämnand e.
Skulle den förseglade sedeln , hvilken åtfölj er skrift, som
blifvit prisbelön t, endast innehålla valspråk , tillkänna gifves sådant under första hälften af novembe r månad i »Post- och Inrikes Tidninga r» med anhållan att författar en ville till sällskapet uppgifva sitt namn.

· Sefcreteraren.
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Stockholms beväringsar delning :

Anbefallda sjöexpeditioner.
Cariskrona beväringsar delning :
Pansarbåten Ni ord: afdelningsch ef: kom mendörkapt en S.
J. T . C. Ankarcrona ;
Flaggadjuta nt: ka pten C. A. H. Virgin;
Stabsingenj ör: m arining enj ör P. V. Pettersson;
Stabsintend ent: marinintend enten af l :a graden A. F . H.
Fogelberg;
Fartygschef : Kapten H . A . M. Eneström;
Kommende~·aci officer: kapten N. E. F. Selander;
»
underlöjtna nten O. H. Rosensvärd;
»
»
N. Wijkmark;
Fartygsläka re: m ari nläkaren a f 2:a gr. J . T orgersrud.
Pansarbåten Thor: Fartygschef : kapten N. S. 'I. Ankar-crona;
Kom menderad officer: kapten G. W. Magnusson;
»
und .-löjtn. N. Kilman;
»
G. G. G. \Vachtm eister;
Fartygsinte ndent: marinunder intendenten E . B. E. Th örn.
L ogemen tsfartyget Stockholm: Fartygschef : kapten G. rr.
Kraak;
Kommende rad officer: kapten J. M. Bolinder;
»
und.-löjtn. E. G. \V. A :son v. Schoultz;
»
N. J. Arnberger ;
»
»
J. O. U ll en;
»
»
T . G. Flygare;
Fartygsinten dent: marinintend enten af 2:a gr. C. E. Ehrlin.
Logementsf artyget Vanadis är ställd ti ll afdelningsch efens
förfogande.

Pansarbåten Thule: A.faelningsc hef: korn mendö rkapten H .
G. af Sillen ;
Flaggadjuta nt: kapten S. J . Dahl;
Stabsingenj ör: mariningen jören I. J. Falkm an;
Stabsintend en t: marinintend enten a f 2:a graden A. G. A.
Brovall ;
.
Fartyo-schef: kapten C. C. A. Fall em us;
Korr,1~enderud officer : kapten T. \V. M. Li.i.beck;
»
un d. -löjtnant C. F. A. Cassel;
,
N. M. Cleve;
Fartyc-·släka re: marinläkare n a f 2:a graden O. 'r. Hult.
Pan:a:båten Svea: Fartygschef : kapten U. G. N orselius;
Kommende rad officer: kapten C. O. Hafström;
..
»
underlöjtna nt L. M. Beck-Frns;
B . I. Zand er;
»
Fartygsi nt endent: marinund erintendent en K. O. E. Lindqvister.
Till svenska beskickning en
Torpe d kryssaren Psl.lander:
.
S:t Pete rsburg förfogand e.
.
Fartygsche f: kapten A. A. U. He r meh1;;
Kommen derad officer: löjtn ant N L. Ake rbl om;
»
»
K. G. Bjurner;
»
un derlöjtna nt C. F . A. Cassel;
Fartygsläka re: marinläkare n af 2:a gr. A. F. Ku yle nstierna .
Torpedkrys sareu Örnen: T ill svenske konsulns i H.iga
fö rfogande:
o
•
Fartygschef : kapten L. Akerb1 elm ;
Kommende rad officer: löjtnant J . H- Söclerbaum;
»
S. F . Dehlgren;
G. D. R. Frendin;
))
Far tygslä luir e: marin lä k. aren atc 1 :a gra deu H . E. Hammarström.

-

618

-

619 -

Uneler innevarande år s fältmanövrar an vän des små megaphoner
m ed stor framgång. Så var lwarje officer vid Suffolk Regiment för ~
sedel med en liten m egaph on, hvarmecl han sattes i tilJfälle att med
l ätthet medd ela sig med lwem som hälst inom 180 a 280 m eters afståncl. JIIIan är b etänkt p å att tilldela bevakningsposter elylika apparater·, så att uncl en ättelser skola kunna fortbringas u tan någon risk.
(United Servi ce Gazette - 1D05.)

Från f1·ämmande mariner.

England.

~ar & Stroucl's afstånclsmätare an ses icke längre vara b . ]~b .
för nutrclens stora striclsafståncl.
' l u' m
En af Baker konstru entcl afstånclsmätare är unel er

pröfning.

.
Eldsvåda har h ärjaclt en . l l·
ge s.,a mannens etablissement å George's
N.
I sland utanför H l'f
el
a 1 ax, ova Scotra NåO'ra f b
'
yggn a erna innehöllo
]~ . t 't 'bb' a
undervattensminor samt t
allt förhvilket
ut,
omullskr
er
l
s .ara ,van
t
stördes af eld
en u an att nagon exploswn ägde rum.
(United Ser vice Gazette _ 1905.)
.
tt . .
Amiralitet et har g ifvit order 0
• m, a nunor och kontraminor skola
h ädanefter vara målade Illed .
l]usgra filrg.
(United Ser vice Gazette _ 1905 .) .
'
Alla stöne stridsfartyg äro nu försedda med t 'l, 't
e eme rar. orc,er'
.
l t 'l •
apparate .
l o c 1 e es cop e ~ slkten h vilka instr ument utgöra en nöd~äJ1clr· o·' ,
b
.
,
h et för str.icl på stora afstån'd HvarJe
.,.tor~ har tel~scope-srkten för
olika afstånd och af olika st rrk~
3
· De p] as er, som h afva kortar e porte
.
l 1 'k
äro förs edela
's:U:c ~l ~aresl1den för de afstånd ])å h v ilka d e ilro afseclcl~
tt V t
'
l ~
a ar forhålland et m ed 10
a s 'Ju a .
cm. o c 1 i6 mm. ss . kanonerna
•
Det '·a·r· a'" fve 11 l'fr ao·asatt
·
47
t t f"
mm. ss . k anon erna med dylika sikorse
a
]~ b' ,
ten Sl tl' .
till .bru l~~ rgen ,ommer ett natt-teJescope~ sikte äfvenledes att antagas
(Le Y a ch t - 1905.)

Atlantiska flo ttans flaggsk epp King Edward VII har nyligen utfört sin första stridsskjutning enligt nya utfärdade bestämmels er. Fart en var 15 knop och afstånclet 5500 m eter. l'IIecl 30,5 cm :s kanonerna
uppnådeles 10 träffar på 11 skott; med 23,5 cm:s kanonerna 15 träffar
p å 31 sko tt; med 15 cm:s kanonerna 2G träffar på 71 skott ; hvilket gör
sammanlagclt 51 träffar på 113 skott.
(United Service Gazette - 1905.)
Ca])tain C. Jones å ångaren Sheikh har af ryske kejsaren fått
mottaga ett vackert guldur, besatt med diamanter och ])ärlor·, såsom
belöning för det han elen 28 maj in n evaramle år i 'l'sushimasunclet räd~
dat två ryska matroser.
Slagskeppet Exmouth erhöll nyligen unel er stridsskjutning med
artiller.i 15 t räffar p å 16 sk ott med 30 cm. kanonema, !19 träffar på 96
skott med 15 cm. ss. kanonerna eller tillsammans G4 täffar på 112
(United Service Gazette - 1905.)
skott (57 pro c .)
För framticlen skall bemanningen till umlervattensbåtar skiljas
fr ån öfr iga och utgöra en specialklass för sig med siLr~kilclt avance~
ment och aflöni ngsförhållancle.
(United Service Gazette - 1D05.)

'

.
d .
Af de 9060 rekryter son
- Sista månaderna tiJlförts
l un er c1e 19
.
8
lflott
. ..
. an ,amma 140 från England och k analöarne 319 f' ..o
ran tral,terna
,
knno· Tweed 110 f ·å W l
a es och 419 från Irland.
r, n
,
b
(Le Yacht -

1905.)

Försöken med eldn in g med petroleum hafva utfallit så gynsamt
att stora föni'tcl cläraf jämte tankfartyg komma att anskaffas.
I en serie artiklar uneler rubriken >> Naval lessons of the "·ar »
har i Standarcl för elen 28- 31 okt. på ett ingåend e sätt dryftats cle lärdomar, ~om man skulle kunnn. draga från sjöstrid erna i det rysk~ japanska
krig et. Det framhålles bland annat, hurusom det med afseende på artilleriet ilr or iktigt att utdöma 15 cm. ss . kanon er. Vis~erligen hafva
30 cm. och 25 cm. kanon erna vis[l,t s ig vara öfverlägsna, men 'l'ogo tilltygade dock cle :fientliga fartygens oskyc1c1ac1e delar ganska ordentligt
m ecl sina 15 cm. ss. kanon er·. Denna pjäs, som riktas mecl handkraft,
uppnEtr en afsevärd eldh astighet. Om det besannas, att 30 cm. kana-
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neu ej förmått att genomslå pansar pit de af stånd, h varunder den k om
till anvä,n dning i detta krig, s::'t böra ju i stället de kanon er, som på
tidsenheten förmit framslunga det största antalet projektiler, tillräckliga att upprifva alla opansrade delar samt i mängel nedgö1·a besättningarna, allt fortfarande utgöra en faktor att räkna med. Så vidt
man hitintill:; vet hafva 20 cm. kanonerna på intet sätt visat någon
markerad öfverlägsen het.
Beträffande torp eder ä slagskepp, sä synas dess fL hafvfL varit till
ingen nytta . Däremot visade sig detta vap en effektivt i striderna utanför Port Arthur samt afgörande i slaget vid Tsushima. Hllclanefter
måste jaga1·e och torpedbåtar betraktas såsom en del af slag:;keppens
beväpning.
J apanm·nas torpedbåtsanfall vid Port Arthur blefvo illa utförda.
Flera torp eder, som träffade sitt mal, sprängdes icke, enllr säkerhetsstiften su tto kvar.
Dessutom saknades i dessa anfall sammanhållning. Båtarna rusade en och en till anfall, hvarigen01n de med lätthet blefvo afvisade
af ryssarnes samlade artillerield. Med ömsesidigt understöd skulle det
säkerligen hafva lyckats japanerna att nå ett bättre 1·esultat. Emellertid synes det, som om de r yska kanonkommendö1·erna haft svart att
träffa de anfallande torpedbåtarue och dessa återigen haft svårt att
rätt bedöma afståncl och bäring till de ryska fartygen unel er belysningen med strttlkastare.
I-Ivad minorna beträffar, så börjar man luta åt, att detta vapen
sagd t sitt första och sista ord i modern kl·igföring; ty orn de makter,
som skola förklara s ig neutrala, kom.ma att tilliita de krigfönm cle att
behllrska hafven genom att göm sjöfarten farlig på grund af kringch-ifvande minor, sa komma vi att stå inför ett stllncligt aterupprepande af Hatsuses undergång. En flotta, som llr utsänd för observation, kommer, säkerligen att h älla sJg utfLnför de uppgående gnmden och blott sllncla in sma smäne fartyg på bevakni.ng. Den
kommer icke att fälla ni:tgra minor för att l1indra sin motståndare att
löpa ut, em.edan de:;:; mål är att tvinga motståndaren till en afgörancle
strid. Ob servationsminor komma kan:;ke att fortfarande ingi'L såsom
försvfLrsmeclel för hanmar och djupa vikar; chremot böra kontaktminor försvinna från nutidens stridsmedel.
Beträffande p ersonalen, si llr det tydligt, att Togos bes>lttningar voro öfverlägsna ryssarnes. De hade lärt sig att hamltera s[na
kanoner äfven i h ilrdt väder. Hlll'uvida de dock i skötande af artilleri
llfven voro öfverhlgsna ryska Port Arthur-Hottan:; besllttningar lir likväl ovisst. I sj övana var el eras öfverlägsenhet odi.sputabel. l\Iikasa
var betydligt mera skadad än Cesar ewitch under st1·icleu vid Round
l::;land; men hon bibehöll dock '=!in plats i linjen, uneler det att Cesare-
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witch clrog sig undan till Kiao-chau. Ständigt voro japanerna beredda
att begagna sig af tillfället, hvilket ryssam e däremot icke gjorde.
Resultatet kan sammanfattas i följande punkter:
l ) Sjökrig komma alltjämt att afgöras genom slag ute på öppna
hafvet emellan de fientliga flottornas linj eskepp.
2) D e afgörancle faktorerna äro: fart, homogenitet, manöverförmåga samt godt ar tilleri och sjövana besättningar.
3) Flottorna komma under hela striden att stå under högste befälhafvarens kontroll och manövrera enligt hans signaler ; do ck torde
han, så långt elen uppgjor da stridsplanen det m edgifver, lämna sina
unelerlydande befälhafvare fria händer.
4) Stöne underafclelningar af flottorna och ett större antal flaggofficerare äro nödvlLndiga.
»Grupp-systemet >> fungerade utm.ärkt under Togo.
.
5) Med afseende på bruket af kryssare hafva lärdomarne vant
klena. Do ck har det visat sig möjligt att elylika fartyg, försedela mecl
tillräckligt artilleri, effektivt kunna upptaga strid med slagskepp.
6) Jagare måste kunna åtfölja en slagflotta till sjös.
7) Auxilärfartyg är en farlig börda. Ett stort fartyg, som i sig
själf innesluter tillräckliga konsumtionsfönåcl, är gifvetvis af större
värde än två små. När N els on sade, att "only numbers can amuh1late "
talade han om. fartyg af samma styrka. Han ans åg därför icke att 40
st. 60-kanon-skepp voro blLttre än 30 st. 74,-kanon-skepp.
En blå bok om progranunet för ökningen af flo ttan har utgifvits ..
Häri omtalas det man frångått principen att hålla en stående flotta af
bestäm_d styrka. I stället komma örlogsfartygen att umler heclS.~id
fördelas till de olika eskaclrarn e med hllnsyn till de internatwnella forh ållanclena. Enligt programm et skola år ligen fyra stora pansrade fartyg byggas. Under n;lstkommancle juni skola alla för krigsbruk afsedda fartyg deltaga i manövranw.
Enligt , stanclanh skall en alldeles ny e~kader upprättas för
Nordsjön och komrn er denna att utgö1·a ett bihang till kanalflottan.
Den skall utgöras ftf 7 slagskepp, några kryssare och jagare samt skall
stå uneler befäl af en viceam.iral.
Andra kryssarelivisionen uneler b efiLl af prins Louis af Battenberg anlände till Gibraltar elen 28 noven'lber från N ewyork. Uncle1·
vi:;telsen i Amerika rymde öfver 300 matroser.
(United Service C+azette - 1905.
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Frankrik e;

It alien.

En ny undervatte nsbåt >>X >> har byggts i Ch er bourg efter ritning
-.1.f M. Romazotti. Dimension erna äro: längel = 37 m ., bredel = 8,1 m.,
deplacemen t 168 tons. l?ör gång i Vftttenytftn har elen två bensolinma skiner, s om gifva en fart af 10,5 knop . J?ör gång uneler vattnet finnas två
elektriska motorer. Vid gång i Vftttenytan erbjuder b åten en synnerligen liten m ålyta, därigenom att elen ligger så lågt p å vattnet.
(United Service Gazette - 1905.)

Under flottmanöv rarn e, som ägde rum den 20 tep.-2 okt. lyckades det för elen fi entliga styrkan att, medelst tor p edfartyget Tr ipoli,
som var utrusta dt såsom m infartyg, inminera elen för svaran de styrkan
i Gaeta. Tripoli gick un eler natten ob emärkt in mellan b evakningsf artygen och mellan träune strålkastar ekon er och fällde p å 2000 m.eters
afståncl från fiendens hufvuclstyr ka ett 30-tal minor i själfva inlopp et

D en nya un clerv.a ttcnsbå ten, konstrum:ac l af M. Lanb euf, får föliancle clim.ensione r : längel = 51,12 m ., bre del = '~ ,97 m.., djupgående =
8,12 m. Dess deplac em ent blir 398 ton s och maskin en kommer at t utveckla 700 hästkrafter , sam t clrifva två propellrar. Parten blir 12 knop.
Bestycknin gen utgöres fLf 7 torpedtube r. För t illfäl1et byggas 12 undervatten sb åtar i Cherbourg, 3 i Rochcfort och 3 i Toulon.
(Le Y a ch t - 1905.)
J?örs ök hafva under tr e års tid pågått med att sätta Eiffeltorne t
·i direkt gnisttelegr afförbindel se med J?ranla·ikes östm gr äns. Nu förljudes att en ely lik fö rbindelse åstadkanun i ts molJan detta torn å ena
siclan samt Chalons, V erclun och Sainte Menehoulcl å elen andra.
(Petit Journal - 1905.)
l?örs öken m ed Obry-appa raten för torp eder hafva utfallit så, att
af 46 skott 43 afv eko minclre än 10 m eter ~amt 3 m ellan 10- 50 meter.
En ny m.askinkan on, hvarmecl man kan automatisk t afskjuta 600

~ko tt p er l minut, är und er pröfning. Kanonen består af 32 delar , viLger 23 kilogram och be~tår af ett en kelt rör fastskn1fva dt vid kam-

m ar styck et, so m innesluter i sig hela mekanisme n. Kanonens effektivitet s äg es vara ö:fvorlägsen alJa andra af motsvarand e storlek.
(l:"nitocl Service Gazette 1905.)
:Nian syn es nu vilja fr ångä bruket af explosionsm otor er för framclrifvanclo af unclervfttte nsbåtar vid gån g i vatt eny tan och i stället återupptaga ångmaskin en .
De nya slagskepp en sk ola bestyckas med fyra 30 cm. k anoner,
uppställda parvis i två tor n , tolf 25 cm. kanoner, sexton 75 mm. ss .
kanon er och åtta 47 mm. ss. kanoner. Parten skall blifva 18 knop och
de skola cleplacer a 18000 ton.

till h amn en.

J?örsök har utförts vid Spezia m ed en ny modell blo ck aclmina.
(L e Yacht - 1905.)
Pansarkrys saren »San Giorgio », som är af en alleleJes ny typ,
har följande dimensione r m. m.: totallängel = 138,1 m ., breeld = 21m.,
djup 6,i5- 7,55 m., deplaceme nt = 9832 tons. Artilleriet u tgöres af : 4
st. 25,4 cm. k i två battoritorn , för och akter, 8 st . 20,3 cm. k. i fyra
rörliga siclot orn; 16 st. 76 mm. ss. k.; 8 st. 47 mm. ss. k. och 3 st.
torp edtub er, cliiraf två unclervatt ens-siclotu b er och en hä cktorp ecltub.
B epan sringen utgöres af: vattenlinje pm1sar = 80-200-90 mm.
utefter heJa, v attenlinj en; si dopansar =- lG0- 180 mm.; batteripans ar =
180 mm. ; traver spansoT = 180 mm.; pausareläck = 30-40 mm.; öfre
däckspansa r = 40-45 mm.; batteridä ckpansar = 40- 45 mm.; 25 cm.
torn en s pansar = 180- 160 mm.; 20 cm. tornens pansar = 160 mm.;
s tyrtornet s pansar = 250 mm. ; p ansaret utgöres af Terni-stå1; fart =
(Rivist a ~Iari ttima - 1905.)
22,5 knop.

Japan.
J\Ian har erfm·it att amiral 'l'ogo alclrig var till ankars fr ån ticlen
för ryssarnos ryktbara utbrytning från Port Arthur don lO augusti
1904 till midten af december samma år, då de japanska torl)edflotti ljerna med fö renade krafter anföllo slagskep])O t Seb astopol. Detta talande bevis på hans oupphörlig a vaksamh et och aldrig tröttnande bemödanden har gjort ett djupt intryck på hans l n,nclsmän.
(United Service Gazette - 1905.)

Norge.
J?örslag föreligger att unel er l 90G-07 påbörja byggfLndet af en
30 knop s jagare p å 400 a 500 tons. J?ör fullbordand e af cle två redan
påbörjade torpedbåta rue erfordras 340,000 krono1·. Nybyggna dskontot
för eslås till 900,000 kr. emot 480,000 kr. för närvarande .
40
Tidskrift i Sjöviisendet
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Ryssla nd.
Som bekant användes under senaste krig handgran ater med god t
resultat. Deras förnämsta verkan torde vara den moraliska . De voro
af sferisk form med 5 cm. diameter och explodera de vid beröring af
marken.
Den i England beställda pansarkry ssaren å 15000 tons skall h eta
Rjurik. - Det minutlägg ningsfarty g af J eniss ei-typ en, som bygges å
baltiska vm·fvet, skall heta Amur.
J agaren J skousny, byggd vid La Legue, har på ett mycket tillfredsställ ande sätt gjort si-:::ta profturer, h varvid 26 knop uppnådde s.
T1·e andra jagare hålla på att undergå sina prof. F yra jagare äro färdiga i H avre att göra sina 1n·ofturer till sjöss. De äro 56,5 m . långa,
6,4 m. breda och ligga 4,1 m. djupt. Bestyckn ingen utgöres af l st.
75 mm. ss. k., 5 st. 47 mm. ss. k. samt 2 st. tub er för 45 cm. torpeder.
(L e Yacht - 1905.)
För utförande af en del försök med und ervattens sprängnin gar
bygges å varf vid Nikolajef f en stor ponton i form af ett fa1-tyg. D en
af ingenjör Guljajew föreslagn a typen för slagskep p skall nämligen
kunna uthärda flera undervatt ensspräng ningar utan att förlora allt för
mycket i flytbarhet . Det tyckes nu som om m arinminis teriet ville genom praktiska försök öfvertyga sig härom innan förslaget antages .
Enligt Novoje Wremja lärer chefen å Sebastopo l, för att skydda.
sitt fartyg mot torpedbåt sanfall, då det låg på redden utanför Port
Arthur, hafva på något afstånd från fartyget utlagt en bomspärr ning,
vid hvilken torpednät , som lånats från de andra fartygen, fa stsatts.
Denna spärrning skall h afva fyllt sitt ändamål på ett utmärkt sätt i
det elen uppfånga de en massa torpeder afskjutna mot far tyg et.
Enligt >>Stanclard >> för elen 6 oktober har amiral Nebogato ff anlänclt till Paris och där interview ats af en medarbet are i >> Echo de
Paris >>, hvarvid ami ralen förtäljde bland annat följande om slaget vid
Tsushima .
Hans flaggskep p befann sig såsom n:r 9 i kolonnen vid slagets
början kl. l e. m., men intog kl. 6 samma afton plats som n:r 2. Vid
denna tid erhöll han plötsligt, medelst en torpedbåt , order från amiral
Roschest wensky att sätta kurs mot \Vladivos tok. Han signal erade till
sin division i enlighet härmed och fr ån detta ögonblick till kl. 2 påföljande morgon voro alla hans fartyg sysselsatt a med att afslå anfall
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från cirka 40 torpedbåt ar. Icke ett en da af hans fartyg, träffacl.~s härun der af nägon torped, men minst tre japanska torped_fal:tyg_ sanktes .
Vi el dao-ens inbrott syntes huru illa hans slagskepp blifv1t tilltygade ;
de läckte och voro uti ett miserabel t till~tånd. Sjuttio man hade dödats eller sårats å ATjol samt femtio på flaggskep pet och alla clurkar
cra11 kunde hafva o·ått utanför Tsu shima och rädcht s1g,
voro t omm a . I :1
,
.
..
,
men föredrog att stanna och dela sinfL b esättnmg ars ode. Han p<L' fLtt det vore omöjligt erh ålla bättre besättnin gar.
star,

Tyskla nd.
FTån Berlin meddelas , att de föreslagn a nya linjeskepp en och
pansarkry ssarue komma att blifva lika stora som öfriga makter s nyaste
faTtyg af dessa typer. '
Linj esk eppens deplacem ent skull e blifva 16000 ton, m edan cle nuvarande ej gå upp till mera än 13200 ton.
stridsfart ygens skorstenar skola förses med olika färgade rän-·
der : KaiseT-kl assen får h vita, Wittels bach-klas sen får svarta, Braunschweig-k lassen f år röda och BTanclenb urgs-klass en gula ränder.
(Le Yacht - 1905.)
Marinmyn digh eterna ämna upprätta en ny station fö~· _tel~grfl.fe
ring utan tråd i närheten af Aarösund vid Lilla Bält. H1tmt1lls har
mfLn icke kunnat telegrafer a utan tTåd från fastlande t till någon punkt
norr om Kiel. Tyskland konuner alltså att äga fem stationer för telegrafering utan tråd inom Östersjö området, nämligen :
Rixhöft, Arkona, Marienleu chte, VL'tlk och Aarösunc1:
(N ene Preussisc he KTeusze1 tung.)
·
t'
Rikspostf örvaltnin gen lärer skola upprätta en Jättesta
wn för,
gnisttel egrafering i NoTddeic h. stationen skall erhålla en räck:lcld af
1500 km. Ursprungligen hade man tänkt anlägga densamm a v1cl Bor]mm. Ett 65 meteT högt torn kommer att uppbära trådnätet. StatlOnen tTäder i verksamh et i början af nästa år.

:Försöken med undervatt ensklocks ignaler fortsättas alltjämt. I
'rysklancl hafva tTe fyrskep]J försetts därmed, i England två och i Amerika nio.
På fyrskeppe t ,, Gabelsfla ch» i Kielbukte n komma under elisig väderlek att gifvas signaler med undervatt ensklocka på fölJande sätt:
fyra kHLm.tslag med tre sekunders mellanrum , hvarpå fölJer ett uppe-
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h åll af 8 sekund er; så gifv es f em klämtslag m ed 3 s ekund er s m ellanrum hvarp å fö lj er ett upp eh åll af f em sek under.
Om annalkande farty g ick e äl'O för sedda m ed mottagsapparat
k an denna ·un dervatten ssignalerin g liksom riktning en l ätt iak t tagas om
m an b efinn er sig under v a t t enytan och h elt nära farty gssidan.
F örslag till ny fl ot tlag för el igg er nu i r iks dagen. D et är en utvidgning af 1900 år s lag oeh omfatt ar en ökning af sex första klass
p ansarkryssare a 15000 ton s med störr e fart och star kare b estycknin g
än förut byggda. D essa k ryssare skola var a f ärcli ga inom u tgången af
år 1914.
H vad slagsk eppen b etriiffa, komma de i m ån af nybyggnad att
växa t ill 18000 ton . Vidar e föreslås en öknin g i antal et af sjögående
torpedbå tar af 400 t ons deplacem ent t ill 144. Sär skildt framhålles i
för slaget, att ökningen i deplacem ent är nödv ändig tillföljd af erfarenh eterna från senaste krig i Ostasien. P r ogr a m met komm er a tt uppbriJJga m arinens styrka uneler 1917 t ill :
1:a klass slagsk epp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 st.
l :a klass k ryss are.................... .. .. .... .. 20 >>
.. . . .. . . . .. . ... ... ... ... .. . ... 38 >>
·d:o
Min ch·e
Sjögåen de torp edb åtar ... .. .. ..... ...... ... .. . 144 >>
Såsom en följ d af utvidgningen i materiel m åste p er sonalen ökas
och boridmas här t ill åtgå 6,000 officerare, un deroffi cerare och m ansim p.
Mar in en s totalutgifter för 1906 k omma att uppgå t ill 220 m ilJ joner
mark samt smånin gom stiga, så att de år 191G u tgöra minst 350 mill.
m ark

U. S. Amerika.
K onteramiral John C. Watson i För enta staternas flot t[t h ar ef ter
en maritim-stuelier esa i E uropa uttryckt den åsikten, att don amerik ansk [], flottm1 oj h ar just någonting att bra af andra mar inor om ick e
m öjligen f r ån Engl[tncl deras gymnastisk [], tr>Lning-system in om fiottan.
D et iLr b[tseradt på elen svenska gymnastiken .
(United Service Ga:&ette - 1905.)
Man har funnit att en grön fär g af viss ton lir elen fördel akt ig aste för t orpedbåtar.
...

Don amerikansk o ingenjören Fessendon har föreslagit att i sUillet

f 01~ mast m o~l t_råclnät använcl[t en stark vattenstr åle såsom gifvare vid
g mst-telegrafermg.
f ör sök.

Donna originella tanke synes viLrcl att unelerkasta

litteratur-anmälan.
Svenska sjöhjältar. V. Nias Fleming. Karl GustafWrangel
Martin Thijsen Anckarhielm. Danska kriget 1643- 1645. At
Arnold Munthe. F örra delen .
Gen om denn a bok, den femte i ordnin gen, har komm endörkapten Munth e åte r gifvit allm änh eten ett värd efullt bidrag
till studi et a f sven sk sjökri gshistori a . Det är denna gång Klas
Fl eming , l{ arl Gust.af Wran gel och Martin Thij sen An ckarhi elm
samt deras bedrifter und er dan ska kriget 1643-45, som
författar en på ett grundligt och intresseväckande sätt skildrar.
Boken börjar m ed en redogörelse för Kl as Flemings första uppträdande. Född 1692 sänd es han redan tidi gt till främmande läroanstalter , där ha n inhämtade allt, hvad man den tiden
fo rdrade af en u ng väluppfostrad y ngling. Tjugo år gamm al
återkom han till {ädern es lauil et, bega f sig snart därefter till
svenska arm een i Ryssland , h varest han in om kort tj änade sig
upp till ryttmästare och utnämnd es år 1620 till underamiraL
H ärefter red ogör es för de vikti gaste tilldragelsern a u n der de
nio första åren af F lemin gs tj änstgö ring i a mirali tetet, under
hvilken ti d ban oftast beklädde den ansvarsfulla posten som
riksami ral ens närmaste man .
Kap. II gifver en intressant orienterin g på den svenska
flottan vid denna tid. Vidare en in gående skildring öfver Klas
Flemin gs storartad e verksamh et för Hottan s återupprättande. I

-

628-

det därefter följande kapitl et påvisas hurusom Fleming s krafter
räckte till för eu vidtomfa ttande verksam het äfven utom flottan.
»Ingen af svenska flottans amiraler har haft sig anförtro dt så
många och så viktiga uppdrag utom flottan.» År 1625 ble f han riksr åd, fem år se nare presiden t i räknekam mareu och 1634 öfverståthålla re i Stockho lm . Det är med odeladt intresse man följer den utförliga skildring författar en gifver om Flemiug s vidtomfattan de verksam bet på denna sistnämn da förtroeud epost.
Härmed är bokens första afdelnin g slut.
Den senare del en skildrar kriget med Danmari e I kap.
upptager »o r:::akema till kriget.>>
E fter att först hafva gifvit en kort öfvers ikt af Danmark s
såväl y ttre som inre historia under Kristian IV:s regerin g,
öfvergår författar en till en skildring af konung Kri stian och
hans förhällan de till Sverige.
Särskilclt roande är här berättels en öfver de nordiska monarkerna s sam manträff and e i DUsbäck s prästgår d 1629. Af
intresse är också att lära känna det obeskrifi iga hat konung
Kristian ägnade sin grannsta t Sverige och synnerlig ast efter
Gustaf Ado lfs död dess store rik ska nslär.
Härefter lämnas en redogöre lse för Öresund s-tullens förlse som
lamand e inv erkan på Sveriges handel. Denna redoo-öre
'
b
.
öfrigt är en af arbetets mest tilldraga nde kapitel, gifver en
I
sakrik för kl ari ng öfver den för vårt land viktigast e orsaken
till det stundand e kriget. Den kbrgör för läsaren det absolut
~hållbara och nationell t kräukan de i det ingrepp p EL hafv ets
fnbet, som ge nom densamm a gjordes ej allenast i Sveriges
utan äfven i andra makters baud elsin tressen. Att emell ertid
äfven andra orsaker, såsom t. ex . konung Kristians medverk an
vid än ked rottninge ns fl yk t ur landet, bidraget till det snart
stundand e kriget påvisar äfvenled es författare n.
Svenska regering en besluter så ändtligeu ett anfallskr ig
mot Danmark . De samman träelen i rådet, unel er hvilka detta
beslut formuler ades, gifva en klar föreställ ning om den fo sterlandskärlek, hvaraf dess medlemm ar denna tid voro besjälade .
Svenges rätt och Sveriges hed er var kränkt och inför detta
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faktum måste alla betänklig heter vi ka . Inga uppoffrin gar syntes denua tid vara de ledande för stora, då det gällde fosterlandets väl och betrygga nde af dess framtid.
Ett förhållni ngsbrer upprätta des, omsattes i chiffersk rift
och sä ndes med sekretera ren Törnskö ld till den svenska armeens öfverbef älbafvare nere i Mähren . Det var på slottet
Eulen burg, som Torstens son den 23 septemb er 1643 mottog
sYenska regering ens order att marsc hera mot Da nmark. Den
11 novembe r återvänd e Törnskö ld med löfte från Torstens on ,
att den ne en månad senare skulle vara i Holstein .
H ärefter beskrifve s i raska drag Torstons sons ilmarsch er
mot norr, infall i Holstein och eröfrand e af hela Jutska halfön. Ingåend e skildras så anfallets verkan på danska folk et,
Kristian IV:s försvarså tgärder och den danska regering ens försök att und gå kri get. Den 28 januari 1644 beslöt emellertid danska regeringen att uppsäga den diplomat iska förbindelsen m ed Sverige.
Visserlig en vädjade Kristian IV till Europas stormakt er,
men hans försö k att skaffa Danmar k bundsför vandter strandade. >>H uru hade ej lotterna skiftat efter sista kriget m ed Sverige
för trettio år sedan. Då var det Sveriges unge konung, som
stod 11ästEm ensam mot tre ärfda .fiender och utan erfarna befälhatvar e för de otillräck liga stridskra fterna i den ojämna striden mot Danmark . Nu däremot ägde Sverige en segervan
här och samtid ens största fältherra r, under det att Danmar ks
konung i sin åld ers höst stod eusam och själf måste ordna
och uträtta allt ».
Det är därefter svenska regering ens åtgärder och planer,
äfvensom krigshän delsern a i gränprov inserna , som i det följande kapitlet skildras. Det påvisas här hurusom ovissbet om
rrorstensson s fram gångar på Jutland verkade förlaman de på
hela krigsföre taget och gaf konung Kristian tid att ordna de
danska öarnes försvar. Man får vid genomlä saodet af dessa
sidor en föreställn ing om alla de svårigh eter, som yp pade sig
för regering en att meddela sig med de olika befälhaf varne och
för dessa att hålla känning med hvarand ra.
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I mars månad 1644 -infaller Herman Fleming i Jämtland
och mäster Daniel i spetsen -för ett par hundra Mora-karlar
eröfrar med ordets -makt Särna och Idre socknar. Kommer
så en medryckande skildring om Gustaf Horns fälttåg i Skåne
och Halland intill midten af juni 1644.
V:e kapitlet återgifver kriget på danska halfön intill nyss
nämnda tid punkt.
Hvilket slående bevis för en clådkraftia
och skicklia
ha··rb
b
förares maktlösbet gentemot en i öfrigt underlägsen fiende,
hvilken disponerar öfver .en kraftig flotta. Endast några mil
skilde elen segerrike Torstensson från hans danske motståndare
h vilka han i brist på fartyg ej kunde nå. • Hade vi haft fyr~
pråmar, när vi kommo hit, skulle vi redm1 varit på Fyen>~,
skrifver Torstenson den 10 januari 1644 från Assens.
Men äfven i andra afseenden skulle bristen på en flotta
verka hämmande på Torstenssons krigsföretag. Så t. ex, vid
striderna om de strategiskt viktiga Ostpreussiska öarna. Det
är under dessa fejder vi först få göra bekantskap med bokens
andra hjälte: Carl Gustaf Wraugel. »~(ldst.e son af riksrådet
och generalguvernören i Livland He-rman \Vrauael fick han
b
'
redan som 14-årig gosse medfölja sin fader på fälttåget i Preussen . U n der det trettioåriga kriget vann han sedan en hastig
befordran och synes under det nu pågående .fälttåget i J utland haft befälet öfver alla där förlagda stridskrafter.
I det därpå följande VI:e kapitlet redogöres för kampen
mellan den af Louis de Geer värfvade flottan och den danska.
Först skildras Louis de Geers uppdrag till N eclerläuderna, de
svårigheter han där hade att bekämpa och slutligen hurusom
hans bemödanden krönas af framgång. En flotta, bestående
af f. el. köpmansfartyg anskaffades och till besättnino·ar
förb
hyrdes hanclelsmatroser. Till befälhafvare utsåg de Geer »en
i sjömansyrket mångbepröfwd man, Martin Tbijsen. » Det är ,
bokens tredje hjälte. »Vi d u~1ga . år hade denne . börjat sin
bana i bandelsflott::ms tjänst; ban hade varit vida omkring,
besökt både Ostindien och Västindien. Äfven på örlogsfartyg
hade ban tjänstgjort; 1631 nämnes han som viceamiral uneler
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amiral Paters, som i de sydamerikanska farvattnen kämpade
mot spanjorerna . . Efter återkomsten till Holland var han ekipagemästare i sin födelseprovins Zeeland. Martin Thijsen fick
nu titel af amiral» .
Det var denne man, som med den s. k. värfvade flottan
utanför Listerclyb den 16 och 25 maj pröfvacle sina krafter mot
Danmarks örlogsflotta, ledd af dess åldrige konung. Förhoppningarna att intaga Göteborg hade grusats, men den strateaiska seaer
konung Kristian här varm öfver Tbijsen var af så utb
b
omorclentlig betydelse, att den mer än väl uppvägde ofvan nämnda motgång. Man gör därför ej mer än rättvisa åt .Kristian IV:s
minne, säger författaren, då man meclgifver, att han därigenom räddade Danmarks rike.
I det VII:e kapitlet redogöres för Torstenssons bemödanelen att apskaffa fartyg på Jutlands ostkust, för att med dessa
ändtligen öfverföra sin arme till Fyen. Häraf blef trots W rangels och viceamiral Blumes förenade bemödanden intet.
Gallas med den kejserliga armeen hade satt sig i rörelse,
och Torstensson måste slutligen öfvergifva hvarje tanke på
Fyens eröfring.
Författaren gifver så i VIII:e kapitlet en utförlig skildring af »Stora flottans» rustning och redogör därefter för krigsläget i slutet af maj, då denna fiotta låg färdig att afsegla.
Genom denna återblick på krigsläget spännes intresset
för de kommande krigshändelserna och läsaren sättes i tillfälle att lättare bedöma de dispositioner, som af respektive
krigsledningar vidtogos.
IX:e kapitlet återgifver i dagboksform stora flottans rö·
relser från den l intill elen 23 juni, d. v. s. från dess :;tfgång
från Dalarö och till dess ankomst utanför Kristianspris. I
X:e kapitlet sammanträffar amiral Fleming med fältmarskalken Torstensson, hvarefter gifves en spännande skildring om
Fernerns intagande .
När rrorstensson efter välförrättad t värf från Femern återvände till Kristianspris, kunde han iakttaga den danska flottan,
som för första gången seelan Klas Kristersson Horns dagar
åter gick att i en större drabbning mäta sig med den svenska .
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Det ä r så i XI: e k a pi t l et fö rrattaren gifver en utförlig
och på gru ndliga studi er baserad ski ldrin g af slaget på Kolberger Heide.
Batalj en är ill ustrerad mecl en vacker och detaljfull tecknin g af amiral J. Hägg.
Med en återblick på kriget och en redogörelse för krigsläget i början af juli 1644 afslutar författaren sitt d igra och
såväl i historiskt som sp råk ligt afseende förtjänstfull a arbete,
hvilket jag med dessa rad er tillåtet mig anmäla.

v. H.
Marine-Ordbog.

Handbog för officerare og embetsmmn d
i de nordiske mariner. Af H. Woll'hagen, premierlojtn ant i
danska marinen . Kopenh avn 1904-. Jacob Lunds bogbandeL
Under är 1897 t ill sattes en kommitte inom SolojtnantsSelskabet för att utröna, på hvil ket sä tt en full ständi g m aritim ordbok på de tre hufvud språken skulle kunna åstadkomma s
och h vad detta skulle kosta. Mfln kom emellertid till det r esultat, att om kostnaderna skulle blifva så stora , att Belskabet
ej kund e åtaga sig denna sak.
På grund häraf säger sig författaren med tanke på, att
en n~aritim ordbok äfv en af mindre omfång dock vore b ättre
än in gen alls, hafva tagi t upp id en och i fö reli ggande arbete
sam lat de viktigaste ord oph deras sam manställnin gar af allt
som beröreT maritima förhållanden .
Vidare framhåller författaren, att detta första försök till
en marin-ordbo k på danska, engels ka, franska och tyska måtte
få anses såsom en grundval för andr a att bygga vidare på till
up pnående af en framtida fullständig maritim ordbok.
För att undvika de oftast felaktiga maritima uttryck, som
förekommer i lexikon och som fortp lantas från den eua ordboken till den andra, har författaren icke begagnat sig af dylika böcker, utan i stället direkt samarbetat med utlä nd s ka sj öofficerare och fackmärL
Arbetet ä r uppställdt i tvänne delar, hvaraf den första
delen omfattar maritima uttryck på danska, engelska, franska
och tyska, systematisk t ordnade i und erafd elningar efter vissa
hufvudord och alltså icke i alfabetisk följd .
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And ra delen inneh åll er •Sproglige viub på engelska,
franska oc h tyska, och utgör en omtubetn in g af den bo k, som
med sam m a titel år 1899 af författaren utgafs. D enna del
omfattar å ofvannämnd a tre språk följ ande:
ranaförteck ning å officerare och vederlikar, brukliga tilltalsord, kompliment eringar, officiella skri fv elser, in b j ud ni ng ar
samt svar därå, uppställning af bref, oftast förekomman de officiella tal m . m. Denna del kommer ä fv en att utgifvas i särtryck.
.
. .
O[·dboken har bli fvit antagen till bruk v1d uu dervlsmnuen i den danska kadettskolan och tilldelas dessutom h var je
danskt örloo·sfartvo·, hvilket allt bev isar att den på ett utmärkt
sätt fyll er "'sin pl~tts såsom uppslagsbok för maritima förh ållanden.
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Meteorologie und Klimatologie. D:r IV. Trabest.
1905. F. Deuticke. - 5 mark.

Leipzig und \Vien

Mct1'ine- 01·dbog . Haanclbog for officerer og Embeclsma:md i de nordiske mariner. Af H. Wolfhagen, premierlojtnant i danska marinen. Köpenhamn 1905. Jakob Lunds boghandeL Kr. 6: -.
Del' ntssisch-japanische K1·ieg in seinen taktischen und strategischen
Lehren, von Löffler, Major in Königlich Sii.chsichen Generalstab .
Berlin 1905. E. S. Mittler & Solm; I delen 3 mark, II delen 4
mark.

Nyutkommen militär-maritim litteratur.

Der russisch-japanischen Krieg, (Bei h efte zur Marine-Ru.nclsch~u) von
Naehrichten bureau des Reichs-Marine-Amts. Berlin 1905. E.
S. Mittler & Sohn. 15 l1äften, 6: 40 mark.

Scandinavia: A Political History of Denmm'k Norway and Sweden,
from '1513 to 1800. By R. Nisbet Ba1'n. 8·o·
Cam. , ~, sJ1. 6 d .
bridge 1905.
Gustaf Adolf, The Father of Modern \Var. By Lieut.-Colonel Hen. E.
N o el. 8:o. John Bale, Sous and Danielson, Ltd. London 1905.
\Vie Port Arthur :fiel. Tagebuch der barmherzigen Krankeuschwester
vom. russischen roten Kreuz, Olga v. Baumgarten. Verlag der
Hofbuchhandlung Josef Singer in Straszburg. Mark 3,50.
The Cyclones of the Far East. By Rev. Jose Algue, S. J. , Director
of the P hili.ppine W ea.ther Bur eau, Manila Observatory, 283 sidor. Manila 1904. Bureau of Public P rinting.
Gli arvenimicmti in China nel 1800 e l'azione della R. Marina italiana.
M. Valli. - Milano 1905. - U. Hoepli.
Studio sulle navi de linea. Tenente di vas cello.
pobasso 1905. G. Golitti & :figlio.
N eu es Hand bu ch der Schiffahrtskunde.

V. de Feo . -

Co m-

10 mark.
Berlin 1905.

Boll

Der rus sisch-japanische Krieg und die japanische Volkwirtschaft.
Kambe. Leipzig 1906. A. Deichert. - 1: 80 mark..
Les armees et les flottes militaires cle tous les etats du monde.
1905. Berger-Levrault. - 0: 80 mark.
R. F. Scott.

Port Arthur, von Schroeter, major.
2: 20 mark.

L onelon 1905.

M.

Paris
Smith,

International law as interpreted cluring the russo-japanese war.
Smith and N. W. Sibley. Lonelon 1905. T. F. Unwin. mark.

E. S. Mittler & Solm.

Quittons la Meclitenanee et la .Mer cle Chine. Routine et traditions
navales, af Captain Sorb. Paris . B.. Chapelot & C:o.
Auf weiter Pahrt. Selberlebnisse zur See und zu Lande. Deu tsche
Marine- und Kolonialbibliotek Begri.inclet von D :r J. Lohmeyer,
fortgefi.'thrt von Kapitänleutnant G. Wislicenus, Abteilungsvorstancl der Deutschen Seewarte, Kommandiert zum Reichs-Marine-Amt. Leipzig 1905. \Vilhelm ·weicher.
Sir Laird IV. Clowes . Lonelon 1805.

7 sh. 6 el.

Marine-Kaleneler samt reglementer, love og bcstemmelser vednn·encle
elen norske marinens l)ersonel; Uug. af Smnilitoore samfund; HJl
sicler; 8:o; Kristian ia.
Materialvorschriften der deutschen Kriegsmarine. Ausgabe 1905. Vorsclu·iften fL'tr · die Licfenmg uncl Abnahmepri.Unung dor hauptsächJichstcn Jllhterialien und Apparate Cles Kriegsschiffs- und
'l'orpedobootsbaus. 147 s. Lex. 8:o. Berlin ; kart. 3: 60.
N a val Prize Money: Account.
C ost of N a val \V orks.

25

Berlin 1905.

Die \Vehrkraft J apar1s begri.indet in der Eigenart von Land mi el Leuten;
von R. v. J ans on, Generalleutnant. Berlin 1905. E. S. Mittler
& Sohn. 1: 75 mark

Naval Pocket Book

D:r Bol te. -

J apan, di e n eue \Veltmacht. Baron von Falkenegg.
& Pichardt. - 0: 80 mark.

The voyage of the >>Discovery».
EJder & C:o . - 50 mark.

Der russisch-japanischen Krieg bis zum Fall von Port Arthur am
Januari 1905, von Rubert, Hauptmann. Berlin. E. S. Mittler &
Sohn. 1 mark.

8:o; London.

8:o; London.

1/2

1 el.

el.

Die Eraberung Finlands. Geschiehte des russisch-Schweclischen Krieges
1808-1809. P. v. Henrich. Lfg.li. 8:o. S:t Petersburg. R. 1: 50.
40 J ahre in einem deutschen Kriegshafen.

Heppens-\Vilhelmshaven.
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Erinnerungen. L ouise v. Krolm. 257 Seiten . S:o . Wilh elmshaven. 2: 50.
Meij e ni-ju-schichi-hachi nen Nishin senshi Samb oh ombu h en san. (H istory of the war b etween J apan and China .) Bel. I u. II. 'ro kyo. (Japanisches Generalstabswerk iib er elen Krieg Japans mit
China 1894- 95.)
Hesibo Tikovara, comanclante cle torpeclero >> Osiva >> cle la marina japonesa; La guerra ruso-japon esa. Port Arthm·-Diario cle operaciones . 219 ]Jaginas. Con laminas. S:o. Barzelona. Pes . 2: -.
J apans F ight fo r Freedom. The Story of the \Var between Russia
and Japan. H . W. \Vilson. Vol. 2- 4. London. 12 sh. 6 el.
Die D ampfturbine von Schulz fi.'tr Land- und Schiffszwecke. Mit b esonclere B eri.'tcksi ch tigung der Kriegsschiffe. Max Dietrich, Marine-Ob eringenieur a . D . 64 Seiter m it 39 Abbilclungen und 4
Tab. L ex. - S:o. Rostock. 2: - .

50 J aln-e zur See. Die Marine; wie ich sie gekannt h a be 1849- 1899.
Aclmiral Sir E. R . Fremantle. Deutsch von Kontre -Aclmiral z.
D. M. Pli'tclclennann. 559 Seiten mit Bilclnis. S:o. Berlin. 10: -.
With Togo, Story of Seven Mouths' Aktive Service unel er his Command. H. C. S. Wright. 296 pages. S:o. London. 10 sh. 6 el.
The Rus so-J apanese W ar. By Cap t . Imman u el; publisehed by R. Schröder, Berlin.
Capitulations of fortres ses, af W. Stavenhagen. B erlin.
Le salut de la rac e blanche et l'empire des mer s, par A. T. Mahan,
traclu ction et introcluction par J. Izoulet, professeur de Philosophie sociale an College cle France. 3: 50 fr ancs.
Pour vaincre sur lTter, par 0 ?"?.

3: 50 francs.

N otes et Questions el e clroit maritime, par Armand Felclmann, clocteur
en choit. Fascicule prtmier, armateurs, achat, constn1Ction, nationalite cles navires. 5 francs.
Navir·es et pmts marchancls, par Marcel Plessix.

3: 50 francs.
Les Enseignements Maritimes cle la guerre Russo-Japonaise, par I. F.
cle Lanesson, cleput6, acien ministre cle la m ar ine. 3: 80 francs.
Seapowcr in its R elations to the ViTar 1812; captain Mahan. 36 sh.
England in deutsch er Beleuchtung. Häfte 2. Die Englische Hanclelsschiffahrt . C. Schwecller.
Die engliseh e Kolonialpolitik uncl Kolonialverwaltung. M. v. Brandt.
Halle. 80 pf enning.
Die W m·heit i.'tber elen Krieg. I. Taburno . Berlin 1905. 2 mark.
Das Untersuchungs1·e cht cles int8l·nationalen Seerechts in Krieg uncl
Frieclen. D:r Max I. Loewenthal. Berlin 1905.

-637 Das cleutsch e Seerecht. D:r Georg Schaps. Berlin 1905.
Igiene navale (skepp shygien), C. M. Belli, Capitano medico nella R.
Marina e libero do cente cl'Igien e n ell a R. U niversita cli Padova.
Milano 1905. - 12: 50 lire.
The siege of Port Arthur, D. H. James. Lonelon 1905. 10 sh. 6 el.
Das Zusammenwirken von H eer uncl Flotte in russisch-japanischen
Kriege 1904- 1905. A. v. Janson . Berlin 1905. 1: 50 mark.
Die clrahtlose Telegraphie. D :r E. N esper . Berlin 1905. 3 mark.
Port Arthur als F estung uncl Kriegshafen.
l mark.

T. von Troth a.

Berlin 1905

Navires et Port Marchancls, M. Plessix. Pris 3 fran s.
L es requisitions militaires clu temps cle gu erre. Etucle cle clroit international public par Ch. Pont, capitaine cl'infanterie br evete, clocteur en clroit. Paris 1905. Berger-Levrault et C:ie; 4 francs .
Svens~m

sjöhjältar, V, Klas Fleming, Karl Gustaf \Vrangel, Martin
Thijsen Ankarhielm, Danska kriget 1643- 45, A. Munthe, P. A .
N orclsteclt & Söner s förlag. Stockholm 1905. P ris 6: 50 kronor.

Ofvanstående böckec kunna på rekvisition erh ållas hos
C. E. Fritze's kungl. hofbokh and el, Gnstaf Adolfstorg 18, Stockholm samt Aktiebola get Nordiska Bokhandeln , Drottninggatan
7, Stockholm .
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Innehåll i åtskilliga maritima och

Kungjorda patentansökningar.
{IYieddeladt genom Th. \Vawrin skys Patentbyrå, Stockholm, som ombesörjer afskrifter af ansökningshandlingarna, kopior af tillhprande
ritningar och invändningar mot meddelande af p atent.)
Datum.

18/ 1105

l Diarii-n:r.
22\JS/03

1604/04

))

1633/05

25/11

11 8/05

Uppfinning ens art.

Behållare för olja och dylikt vid undervattensbåtar och liknand e fartyg .
E lectric Boat Co. New-York.
Anordningar vid ankaren; The Langeton Moo ring Go. G. m. b. H.
Berlin.
Öfverbettare för SJOangpannor.
H.
Schmidt, Wilh elm shö lJe b. Cassel.
Anordning för uppl yftande eller upptagande af i vatte n nedsänkta fö r emål. F. Fraukel, Stockholm .

Under t~å ~ånad~r fr.ån ofvanstå encle dat:1 kunna invändningar
mot dessa ansoknmgar mglfvas t1ll Paten tverket.

ln~igsvetenskapliga

tidskrifter.
Artilleri, handvapen, pansar och sprängäl!lnen. Marine Runclsch(m,
sid. 1345: Sprengungen unter vVasser . - .United Servi.c e Gazette, sicl.
516: Increasing Gun Power in vVarships, - Mitte ilm~g en aus d em Gebiete de s Seewesens, s id. 4015: Tab ell~n zur Ber eclmung el e s Dm· ch~
schlagsvm:mögens .vo n Panzcrgeschossen. - The Journal of the Royal
A.rtillery, sid· 337: Son1.e Problems in intemal BaJlistics. · Journal
of the Royal U nite d Service I n stitution, sid. 1311: M. E. Lo ckroy ·on
the New Programme - Th e followin g l etter h as b een contributecl by
J\L E. Lockroy, ex-minister of Marine, to the »Temps >>. - Marine
Runds ch au, sid. 1454: Grundlegende Artilliefra gen fiir die armierung
\'Cm Schiffen.
Internationella frågor. N or sk Tids skrift f or Sev::esen, si el. 288 :
Krigskontrabande. -- Journal of th e Royal United Service Institution,
:s id. 1233: Capture at sea: Modern conditions and the ai1cient prize
law s. Marine Rundschau, sid. 1504: U b er Pflichten der Neutralen
im Seekriege.
l{ustförsvar. Uni te el Service Gazette, sid. 508: The Fortress Controversy. - Militär vVochenblatt, s_icl. 3101: U e er Landungen,
Marinorganisation. Le Yacht, sicl. 658 : L e recrutement des officers
de vaisseau. - United Servi ce Gazette, sid. 515: N a val Recruiting. Le Yacht, sicl. 689: Gommissaires et Administrateurs; sid. 705: Les Rev-endi cation des il,1scrits; sid. 721: Les navires en 'Reserve, L'et at cle
-choses existant; sid. 731: La clemi-solde, ech o clu Conges cle certe. Marine Rundschau, si el. 1542: N eur ~gelung el er Ko mmancloverhältnisse
in den fran zösis chen :E'lotten stiitzp un}ten. - U nit ecl Serv ice Gazette,
.s i el. 588: The N avi e s of France and Gennany. - L e Yacht, sid. 753:
L'organisation des batiments en reserve. - United Ser vi ce Gazett e,
.sid. 608: Training ships in . the french navy; sid. 623: The Admiralty
Policy. - Le Yacht, sid . . 769: Le Rapport sur l e Buclget de la Marine
.et l e Programme d e constructions neuves.
Navigation, handel och sjöfart. J ourmtl of the Royal United Service Institution, sid. 1138: A training Service fo r 1\'[ercantile Marine.
- L e Yacht, sid. 660, 678, 699: La protection cle ·la marine march ande;
.si el. 667: A propos de la jau ge internationale; si el. 669, 702, 718, 749:

o

-640-

-641-

Croniques de la Marine marchande. France et E'tranger; sid. 701: Le
Tonnage de la Marine Marchande franyaise; sid. 710: Le .Jap on Maritime. - Norsk Tidsskrift for Sowoosen, sid. 302: Den terrestriske refractions inflydelse paa navigeringen; sid. 306: Loddeapparater; sid.
307: Kompas-fjernoverforing. - Nautical Magazine, sid. 497: The crippled Nigeria and how they brought her home; sid. 950 Suez Maritime
Canal, a notable passage through; sid. 968: Why British s.eamen are
scarce; sid. 978: San Francisco as a harbour and shipping centre. Le Yacht, sid. 748: La loi sur la marine marchande; sid. 773: La Marin
Marchande au Parlament.
Sanitetsväsende, Dansk Tidsskrift för Sovoosen, sid. 389: Sovoornets Loogekorps, l. november 1880- 1905.
Sjökrigshistoria. Norsk Tidsskrift for Sovoosen, sid. 265: Den russisk-japanske krig. Mitteilungen ans dem Gebiete des Seewesens,
sid. 977: Betrachtungen iiber den Russisch-J apanischen Krieg.- Dansk
Tidsskrift for Sovoos en, sid. 292: Den russisk-japanesiske Krig.- Journal of the Royal United,: Service Institution, sid. 1313 . .Japan. - Amiral Togo's Report.
Skeppsbyggeri och fartygsmaskiner. Le Y a ch t, sid. 664: Le cuirasse
allemand •Hannover»; sid. 673: Contributian a l'etude du futur hatiment de ligne; sid. 696: Les Contre-torpilleurs Russes: Construits en
France. - United Service Gazette, sid. 557: ·A new Departure in Battleships; sid. 577: New French Naval Construction; sid. 583: Changes
in Naval Construction. - Le Yacht, sid. 761: Le croiseur allemand a
turbines »Liibeck. - United Service Gazette, sid. 618: A proposed novelty in naval construction. - Le Yacht, sid. 775: Les canonieres Americaines Dubuque et Paducah.
strategi och taktik. Journal of the Royal United Service Institution, sid. 1188: .J apanese Rus e s of war. - Marine Rundschau, sid. 1307:
Die wirtschaftliche und militärpolitische Stellung der Vereignigten
Staaten im Stillen Ozean; sid. 1322: Einiges iiber moderne Seetaktik;
sid. 1333: Die französischen Flottenmanöver im Jahre 1905. - United
Service Gazette, sid. 515: Dover as a Naval Base. - Le Yacht, sid.
709: Correspondances a propos des cuirasses et croiseurs-cuirasses. Mitteilungen aus dem Gebiete des Sewesens, sid. 995: U e ber Seetaktik.
Marine Rundschnu, sid. 1437: Nelsons Taktik in der TrafalgarSchlacht.
Undervattensförsvar. Le Y a ch t, sid. 657: La construction des sonsmarins. En France et en Angleterre. - U nited Service Gazette, sid.
516: Dangers of the Submarine; sid. 517: Submarine Navigation Progres in the last Twenty Years; sid. 543: A New French Submarine. Marine Rundschau, sid. 1487: Das Unterwasserboot im Kriege; sid. 1544:
Die N euordnung der französischen unterseeischen Verteidigung.

Diverse. Kungl. Krigsvetenskapsakademiens handlingar och tidskrift, sid. 230: I hvilket förhållande stär elen allmänna värnplikten,
så tillämpad att elen gör ett folk stridbart, till folkuppfostran och folkupplysning? United Service Gazette, sid. 556: 'l'he Review in Tokio Bay. Le Yacht, sid. 737: Les ouvriers des arsenanx; sid. 739:
Le renforcement clu cuirasse Hollanclais H ertog Hendrick; sid. 782: Systeme de Mayo pour Charbonner. - Marine Rundschau, sid. 1542: Motorboote fi.'tr Kriegsschiffe.

