1919.
82:a årgången.

Häfte N:r 1

TIDSKRIFT

SJÖVÅ SENDET
UTGIVEN AV

KUNGL ORLOGSMANNASALLSKAPET
KAHLSKHO~A.

arg.

82:a

1919.

KARLSKROKA
K. L. SVENSSONS EFTR:S BOKlNDl..'STLU-AKTIEBOLAG

Biirgnings- och liniiddningsmateriel fiir undcrv:1ll ens bälar. Sten H. G. Kahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Amiral Yon Schecr ullalar sig angående tyska och
engelska fioltorna s uppträdande under kriget. F.
Handelskriget. E u studif• l i Il vii rid s krigets historia.
G. Slnrck .............. ... . . . ... ............. .

Innehåll i Tidskriftens 82:a årgång.

381.
386.

Bj. Holmgren..........

406.

Samm;1nfattning av uppgiftn lwlriiffande minfäll och
nT'k stiillda minsvepninga1· m. m . i dc SYcrige
niirmast omgivande f:HYatln en , nngivancle fiirh:1 11andena i hörjan av maj 1919..............

41 7.

53.

Schematisk framsli1llning av und e r kriget anordnade
fiirs,·ars - och skydds:1nordningar i Engelska ka nalen och kringliggand e !":l rYatlen.. ...... ......

4-!0 .

13-±.
169.

Orlogsflott:ms bemanning och rekrytNing i. iildre li der. Ernsl I-Tolmlwrg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

448.

Egna kol å ngare åt rlotlan.
Sid.

Mari n en under sis l förflutna år d ................... .
.\rsbcrii ll e lse i. torpedväs e nde och gnisteleg rafi. för år
1918. Harald Åkermark ..................... .
Om forcl J"ingarna på ögonens beskallenhet hos sjöDffin ·rarc och sjökadetter. C. G. Boström . . ....... .
Arvid F ax c. NaYalh ygicn en s m{llsman under Kungl.
Orlogsfloll:ms sista storhetstid. Gunnar Nilsson
Organisationen av flottans van· . . .... . ..... . .... . . .
Utdrag ur anlclning.scbcfe ns l"iir' Öresundsavdelningen
slutrapport, :n-given januari 1919 ............. .
Arsbcriittelsc i navigation oc h sjii farl. Selander . . . .
Fallhomber. A. Örnberg ....................... . . .
Karl XIJ :s amiraler. Ernst Holmberg ....... . . . ... .
U-båtarn:1 och luftvapn et. G. l31ix . .. ........ ... . .
N:'lgTa reflexioner Ön'r officcrsulhildningt>n och tjänstegradcrn:1 vid flottan. Sbm . . . . ....... . ...... .
N_v karJs,k rivna skeppsgossars slii llnin g i sjömanskåren. F. . ....................... .. ......... .
Tyska fl o ll:ms till~imnacle rr:)m stiil j Shltet aY 1918 ..
Det sj ii m i l il i-i ra läget i Ostersjön. H . Söclerbaum ....
F rå n K a riskrona u tgångna iirlogsexpeclitioncr jiimte
kom m end eringar aY officerare och vederlikar, såsom uppbördsmän tjiinslgiirandc underofficerare,
kadeltcr, aspiranler m. fl. T. Hngmnn ....... .
I-J ur h ii r ma r i n e ns överstyrelse orga;l iseras, därest en
sammanslagning :l\" fiirsvarsciC'p:Hlementen äger
rum . E. \Vetter ... ..... .. .. . .. .. ... .. . .... .

360 .

l , 87.
2-!.

177.
18:3.
218.
231.
249.
27'2.

278.
282.
289.

312.

345.

Tl:liit•nskn flottans upptriiclnnch• i Adriatiska haYct
under l.;rigct. E . P- n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aug.
Dl·l JlVa · aYiiiningssystenwt i e ngelskt flottan.
(;iron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sjiislagl'l vid S kagera ck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.-\rslwriiltelse i skeppsbyggni och maskinYiisencle år
J 919. Lindgren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.-\rsheriitldse i sjökrigskonst oc h sjiikrigshistoria fiir
G. Ungcr .. .. . . . ................. 555,
{n· 1919.
Beriitlelse iivcr Kungl. Orlogsmnnnasi-illskapets vcrks:lmhel under det fiirflulna arbetsåret . . . . . . . .
.\rsheriillelse' i :niilleri och handvnpen. Örnbcrg....
1\:orl rPclogörels e för och 11 ågra reflektioner i.iYer den
nyss :n-s lutade p edagog iska kursen. U. Thorburn
Litleralur .. ......... . ...... . .... . ... .. ..... .. 374,
lnnehall i å tskilli ga mnritima och krigsvetenskapliga
tid skrifter 81 , 180, 247 , 286, 34 1, 376, 412, 502,
.-\11\·iinda fiirkorlning:n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

461.
486.
497.
509 .
637.
589 .
61:2.
628.
551.
551.
6(i6 .
50G.

I\ ungjorda

p:lll'JJtan s ii k n i ng~1 r

8:1, 181 , :2-lS, 287, 343 , 379 ,
±16, 507 , 553. 6G7 .

K u ng l. Orlogsmannasii Ilska p els liiYiingsiimlH'Il l"iir Ctr
HH!"l
1\ungl. Orlogsm:mnasiillsk ape ts tii.ding~iimnen riir år
. . . . . . . . . . . .. . . . .... . . . .. . ... . ..... .
1920
Ulclr:1g ur l"iirkck n ing iiYer under årt'l 1918 tillkommen
li tleralur i Kung l. Sjiikrigshiigskolans bib liotek ..
SH·nska Pans;1rb å tsfiircn ingens slutredovisning . ... . .
Kung l. Orlogsmannasiillsk: 1pets hihliotek . . ......... .

l"tdr:lg ur Gl'lll'ralorcln orh Kungl. Brev.

Marinen under sistförflutna året.
243.
2-!1.

2-±3 .

Den inskriinkning av ncutralitetsvaklen, som för år 1918
ställdes i utsikt , har under årl't fortgått så småningom, så att
flottan vid årets utgång, då mobiliseringen upphörde, faktiskt
var rustad endast i den omfattning, som motsvarar fredsbellOvet
På grund av framlidsutsikterna för maönen har p ersona-

len i synnerhet inom officers- och man skapsgraderna i nvse \·iird omfattning sökt avsked.

I.

Marinen vid 1918 års riksdag.
överensshimmelse med föregående riksdagars beslut har
·av det å r 1914 för nyanskafl'ning under åren 1915- 1919 av
k1igsfartygsmaterie l b eviljade anslaget å 32 miljoner kronor
på extra stat för år 1919 beviljats å terstoelen av anslaget,
6,400,000 kronor.
Till utvidgning m. m. av flottans varv i Karlskrona har
1918 års riksdag givit en tredje am·isning å 275 ,000 kronor.
Till en briinnolj ecistern vid flottans station i Karlskrona
har på extra stat för å r 1919 b eviljats 180,000 kronor.
Till anskaffning av moderna arbetsmaskiner för flottans
\·arv i Stockholm har riksdagen beviljat ett reservationsanslag
av 189,600 kronor och därav för å r 1919 på extra stat anvisat
94,800 kronor.
Till inköp av mark för torpedinskjutnings station vid Bosön
å Lidingön har å extra stat för år 1919 beviljats ett förslags.anslng, högst, 50,000 kronor.
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Av det utav 1916 års riksdag till anordnande av en örlogsdepå vid Göteborg beviljade anslaget å 360,000 kronor har p:l
extra stat för år 1919 såsom reservationsan salg anvisats ett
belopp av 60,000 kronor.
Till uppförande å vissa tomter å Saltö av ett bostadshus
för varvsarbetare vid flottans station i Karlskrona har beviljats
ett reservationsan slag av 399,500 kronor, varav anvisats å extra
stat för år 1919 249,500 kronor.
För anskaffning av kanoner och kulsprutor i reserv för
flottans fartyg beviljade 1916 års riksdag 275,000 kronor a,vilka återstående medel 90,000 kronor anvisats på extra stat
för år 1919 liksom även återstoden 32,500 kronor av de år 1917

dels till anställande av två extra revisorer och en extr.l
föredragande i anmärkningsm ål i marinförvaltni ngen samt till
förstärkning jämväl i övrigt av arbetskraftern a å revisions- och
bokslutskontor en därstädes ett förslagsanslag, högst, 20,850 kronor, därav högst 250 kronor må tagas i anspråk till vikariatsersättning under semester för extra revisorerna.

anvisade 65,000 kronor.
Till uppförande av en officersbyggna d i Vaxholms fästning
har beviljats ett anslag av 234,850 kronor Yarav på extra stal
för år 1919 anvisats 117,425 kronor.
Till tillfällig löneförbättring åt viss personal vid marinen
har anvisats å extra stat för år 1919 1,275,000 kronor.
1
För utförande av sjömätningar har på extra stat för år 1919
beviljats ett reservationsan slag av i73,200 kronor.
Till säkerhetsansta lter för sjöfarten har på extra stat för
år 1919 beviljats 460,000 kronor.

Flottan.

II.
staterna för år 1919.
.11 arinförvaltning en och marinstaben.
På extra stat för år 1919 har riks -

Marinförvaltni ngen.
dagen anvisat:
dels till beredande av fyllnad i elen i marinförvaltni ngens
stat uppförda anvisningen till vikariatsersätt ning, arvoden till
extra ordinarie tjänstemän och biträden samt renskrivningskostnad m. m. ett förslagsanslag, högst, 25,120 kronor;

Undervisningsverl..:en.
Skeppsgossesk olor. I samband med skedd omorganisatio n
av skeppsgossesk olorna har riksdagen ökat det förut till 29,720
honor uppgående anslaget med 47,080 kronor till 76,800
kronor.
Avlöning, ersättningar m. m. Riksdagen har godkänt nya
stater för officerskåren, unclerofficersk åren, sjömanskåren,
skeppsgossekå ren, mariningenjör kåren, marinintenden turkåre11,
marinintenden turkåren i flottans reserv, reservmarinint endentsaspiranter, marinläkarkår en och poliskåren samt å dagavlöning
för officerare och underofficerar e vid flottan.
staten för officerskåren förut 853,080 kronor har ökats
med 35,920 kronor till 889,000 kronor. Den innefattar en ökning av:
flaggman ............. . . . . ... .. ........ ,. . . . . . . . . . . .
kaptener av l :a klassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kaptener av 2:a klassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
löjtnanter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
underlöjtnant eller fämik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

l
5
3
2
l

Summa

12

Vid beräkningen av det erforderliga antalet beställningar
har för nytillkommen fartygsmaterie l utöver 1914 års plan beräknats två beställningar, medan motsvarande antal på grund
av en torpedkryssare s överflyttning till materialreserv ansetts
kunna utgå ur staten. Härigenom har det ovan upptagna an talet för år 1919 nytillkomna officersbeställ ningar kunnat
begränsas till det år 1914 beräknade.
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I staten för flottans underofficerskår har beviljats dels en
ökning av:
flaggunderofficerare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
ltnderofficerare av 2 :a graden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lO
Summa 14
varigenom antalet kommer att uppgå till det år 1914 beräknade eller 738, dels en ökning av 675 underofficerare av 3:a
graden. Antalet utgör förut i stat upptagna löner i manskapets
1 :a lönegrad 738 minskat med vakansantalet 63. Härigenom
har staten förut 898,530 kronor stigit till 1,5 23,430 kronor,
vilket innebär en ökning av 624,900 kronor.
I staten för sjömanskåren har beviljats en ökning i enlighet med 1914 års plan, varigenom antalet löner uppgår till
4,4'00 eller - sedan 675 löner i 1 :a lönegraden överförts till
underofficerskårens stat - 3,725. På grund av den gjorda
iiverflyttningen har staten förut 2,665,490 kronor minskats med
669,429 kronor till 1,996,061 kronor.
skeppsgossekårens stat förut 34,767: 50 kronor har ökats
med 36,195: 50 kronor till 70,963 kronor, huvudsakligen föranJett av behovet att tilldela skeppsgossarna högre avlöning än
den nuvarande. Avlöningen skall numera utgå med 10, 20 eller
~W öre per dag, allt efter tjänstetiden.
I staten hava vidare
uppförts medel för beredande av kostnadsfria hemresor för
skeppsgossar, fri läkarbesiktning, tandvård, åtgiirder för spridande av kännedom om skeppsgossekåreri m. m.
Mariningenjörkårens stat, förut 293,780 kronor har ökats
med 21,460 kronor till 315,240 kronor. Ökningen betingas ay
en ny mariningenjörsbeställning i 1 :a graden, 1 :a löneklassen.
en biträdande stationsingenjör och 2 elektroingenörer, av vilka
en avsedd speciellt för marinens gnistmaterieL
Marinintendenturkåren har erhållit följande ökning nämligen:
1 förste marinintendent av 2:a löneklassen,
2 marinintendenter av 1 :a graden 1 :a löneklassen,

-
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l marinintendent av l:a gr::_tden 2:a löneklassen ,
2 marinintendenter av 2:a graden,
l marinunderintendent

7.
Därjämte har en vaktmästare befattning, avsedd för Stock11olms station uppförts å staten. Staten förut 321,510 kronor
har härigenom ökats med 30,855 kronor till 352,365 kronor.
Marinintentedurkåren i flottans · reserv har uppförts i särskild stat med ett belopp av 5,560 kronor.
staten för reservmarinintendentsaspiranter har ökats fr~,n
4,005 kronor med 2,670 kronor till 6,675 kronor.
Marinläkarkårens stat, förut 146,385 kronor hm• ökats
med 12,360 kronor till 158,745 r-.ronor. Ökningen amfattar
1 marinläkare av 1 :a graden, kasernläkare i Stockholm samt
arvoden åt sjukhusläkare och ögonspedalister m. m.
Poliskårens stat för.ut 77,100 kronor har ökats med . -± ,200
kronor till 81,300 kronor genom tillkomsten av ytterligare :\
konstaplar, avsedda till tjänstgöring å . Galärvarvet med anledning av att stölder och stöldförsök därstiides tilltagit i oroväckande grad.
Förslagsanslaget till inkvarteringsbidrag för officerare och
underofficerare förut 315,9'4 0 kronor har ökats med 147,160
kronor till 463,100 kronor på grund av nya beställningar och
tillkomsten av underofficerare av 3:e graden.
. staten å dagavlöning till officerare och underofficerare ,
förut 976,904: 25 kronor har ökats med 322,988: 50 kronor .till
1,299,892: 75 kronor på grund av nytil!lwmna beställningar
och underofficerskorpralernas övGrföring till underofficerare av
3:e graden.
I likhet med Yad sorn förut ägt rum har en minskning i
avlöningsanslagets slutsumma med 5 procent iigt rum. H}irigenom ha r anslaget i riksstaten upptagits med 6,888,36G
kronor eller 546,396 kronor högre än 1918 års anslag, som
utgjorde 6,341,969 kronor.
Med uteslutande av förutvarande förslagsanslag till an stiillnings- och avskedspremier har i·iksd~lgen till rckapituht-
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tions- och avskedspremie r vid flottan uppfört ett ordinarie förslagsanslag å 122,000 kronor.
Förslagsanslag et till ersättning för rustning och rotering
förut 4,300 kronor har minskats med 300 kronor till 4,000
kronor.
Intendenturen. Reservationsan slaget till beklädnad av sjömans- och skeppsgossekå rerna, förut 555,212 kronor har ökats
med 10,800 kronor till 566,012 kronor. Ökningen är föranledel av sjömanskårens ökning med 100 man. Erforderlig förstärkning av ordinarie anslaget har beretts genom ett extra
anslag av 255,000 kronor.
Förslagsanslag et till naturaunderhå ll åt personal vid flottan förut 2,121,659 kronor har minskats med 4,148 kronor till
2,lq,511 kronor huvudsakligen på grund av inrättandet av
en tredje grad vid underofficersk åren. En erforderlig dyrtidsförstärkning om 952,880 kronor har beviljats å extra stat.
Nybyggnad och underhåll. Reservationsan slaget till flottans nybyggnad och underhåll, förut 3,162,900 kronor har
ökats med 104,650 kronor till 3,267,550 kronor, varjämte till
förstärkning av anslaget på extra stat beviljats ett förslagsanslag, högst, 965,300 kronor.
Övningar. Reservationsan slaget till flottans krigsberedskap och övningar förut 3,828,000 kronor har ökats med 83,000
kronor till 3,911,000 kronor, varjämte till förstärknnig av anslaget på extra stat beviljats ett förslagsanslag, högst, 1,165,000
kronor.
Förslagsanslag et till sjöbeväringens avlöning och beklädnad m. m. har uppförts med oförändrat belopp, men till förstärkning av detsamma har på extra stat beviljats ett förslagsanslag, högst, 175,000 kronor.

Kustartilleriet.
.4vlöning. Förslagsanslag et till avlöning för kustartilleriPts personal, förut 1,616,726 kronor har ökats med 141,709
kronor till l, 758,435 kronor. Personalöknin gen omfattar:

kaptener av 2:a klass .. . .... .. ............. ........ . .
:löjtnanter ............. ..... .. .. ... . . ............ . . .
Surmua

2
5

7

I övrigt betingas ökningen av tillkomsten av underofTi<ee rnro. av 3:e graden och en del andra jämkningar av staten.
Till rekapitulations - och avskedspremie r har uppförts å
ordinarie förslagsanslag 44,000 kronor.
Intendenturen. Till förstärkning av ordinarie reservationsanslaget till beklädnad åt kustartilleriets manskap har på
extra stat beviljats ett förslagsanslag, högst, 64,300 kronor.
Förslagsanslag et till naturaunderhå ll åt personal vid kustartilleriet, förut 582,100 kronor har minskats med 12,500 kronor till 569,600 kronor, men samtidigt har på extra stat beYiljats till förstärkning a\' samma anslag ett förslagsanslag,
högst, 256,300 kronor.
Nybyggnad och underhåll . Reservationsan slaget, förut
553,350 kronor har ökats med 130,300 kronor till 683,650 kronor, varjämte till förstärkning av anslaget på extra stat uppförts ett förslagsanslag, högst, 197,600 kronor.
Övningar. Reservationsan slaget till kustartilleriets krigs heredskap och övningar, förut 492,600 kronor, har minskats
med 44,800 kronor till 44 7,800 kronor, och till förstärkning
:tY detsamma har på extra stat beviljats ett förs lagsanslag, högst,
200,000 kronor.
Till förstärkning av ordinarie anslaget till kustartilleribe dringens avlöning och beklädnad m. m. har på extra stat uppTiirts ett förslagsanslag , högst, 89,500 kronor.

Flottan och kustartilleriet.
Förslagsanslag et till reservstat för marinen har
-29,057 kronor med 10,054 kronor till 39,111 kronor.
nya beställningar uppföras:
regementsoffic ersbestiillninga r . . vid flottan l , vid
kaptens- (löjtnants-) beställningar vid flottan l, vid
underofficersb eställningar . . . . . . vid flottan O, vid

•

ökats från
Följande
kustart O,
kustart 2,
kustart. 2.
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Diverse .

Ordinarie anslag.

Ett förslagsanslag för höjning av dagtraktamentena hatbeYiljats på extra stat av 27,500 kronor.
Förslagsanslaget till flyttningshjälp förut 11,000 kronor har
ökats med 6,000 kronor till 17,000 kronor.
Förslagsanslaget till sjukvård för marinen, förut 140,960
kronor har ökats med 35,000 kronor till 175,960 kronor.
Förslagsanslaget till uppvärmning, belysning, renhållning
samt tvätt- och badinrättningar förut 350,000 kronor har ökats
med 75,000 kronor till 425,000 kronor.
Förslagsanslaget till skr ivmalerialier och expenser, fiirul
140,000 kronor har ökats med '10,000 kronor till 180,000 kronor.
Anslaget till utgivande av läroböcker, beskrivningar, reglementen och instruktioner m. m. förut 25,000 kronor har ökats
med 15,000 kronor till ±0,000 kronor och givits formen av förslagsanslag.
Förslagsanslaget till tryckningskostnade r, förut 25,002 kro nor har ökats med 9,978 kronor till 34,980 kronor.
Anslaget till extra utgifter, förut 75,000 · kronor har ökats
med 30,000 kron or till 105,000 kronor och i riksstaten betecknats såsom reservationsanslag.
Ett nytt förslagsanslag till kommith~ er och utredningargenom sakkunniga har uppförts med 65 ,000 kronor
Handeln.
Sjökarleverket. Anslaget, förut 101 ,800 kronor , har ökats
med 24 ,500 kronor till 126,300 kronor på grund av fastställd
ny stat för verkets civila personal.
Lots- och fyrväsendet. Anslaget, förut 3,643,07 4 kronor
har ökats med l ,450 kronor till 3,644,524 kronor.

Marinen.

l.

A.

De partemenlet.
Ökning.

Departementschefe n ....

Minskning.

17 ,000:-

Departementets avdelning
av Kungl. Maj :ts kansli
och kommandoexpedi69,900:tionen . . . . . . . . . . . . . .
--------~--------------------86,900:Säger för departementet
B.

Marinförvaltning en och marinstaben.
Ökning.

Marinförvaltningen . . . . .
~Iarinstaben . . . . . . . . . . .

137,000:-

gen och marinstaben . .

144,000:-

~Iinskning.

7,000:-

------------------------------Säger för marinHörvattninC.

Underuisningsverke n.
Ökning.

Sjökrigshögskolan , reser valionsanslag ....... .

27 ,225:--

sjökrigsskolan, reservationsanslag ......... .

48,069:-

skeppsgosseskolor . . . .. .
Marinintendentsko lan , reservationsanslag . . . . . .

Minskning .

76,800:9,100:-

----------------------~~----------

Säger för undervisningsverken . . . . . . . . . . . . . .

Transport

161,194:392,094:-
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392,094:--

Transport

Minskning.

Avlöning, ersättningar m. m .:
Ökning.

Avlöning för
flottans kårer o. stater,
förslagsanslag ...... 6,888,365:Rekapitulations- o. avskedspremier vid flottan, förslagsanslag . . . . 122,000:Ersättn. för
rustning och
rotering, för4,000:- 7,014,365:- 668,396:slagsanslag
- ------

.l ntendenturen:
Beklädnad åt
sjömans- o.
.skeppsgossekårerna, reservationsan566,012:slag
Naturaunderhåll åt personal vid flottan, förslagsanslag .... 2,117,511:- 2,683,523:-

Minskning.

83 ,000:-

S k julförsök och inskjutning av kanoner, reser\'ationsanslag ........ .
300:-

40,000 : -

Säger för flottan 17 ,831,227:-

Kustartilleriet.
Ökning.

.4.vlöning:
Avlöning för
kustartilleriets personal,
reservationsanslag .... 1,758,435:-

10,800: -

Ökning.

rl rtill er i behov:

4,148:-

------------- ------------- -----------392,094:-

Ovningar:
Flottans krigs
beredskap o.
övningar, reservationsanslag . ..... 3,911,000:SjöbeYärinavlögens
ning och beklädnad, för914,789:- 4,825,789:slagsanslag

E.

Nybyggnad och underhåll:
Flottans nybyggnad och
underhåll, reservationsanslag ............... 3,267,550:- 104,650:Transport

392,094:-

Flottan.

D.

ReknpitulaIions - o. avskedsprcmier vid kustartilleriet, för44,000:slagsanslag

1,802,435:-

Transport 18,223,321:-

185 ,709:-

Minskning .

-

-lZ-

Transport 18,223,321 :_:__

Transport 18,223,321:-Ökning.

Ökning.

Minskning_

ningarna, reservationsanslag

Jn ten elenturen:

Beklädnad åt
kustartilleriets manskap,
reservationsånslag
Naturaunderhåll åt personalen vid
kustartilleriet, förslagsamilag

13-

20,000: ~

Minskning.

44,800: ~

897,800: ~

Siiger för kustartilleriet 4,096,285 : ~
F.

142,800 : ~

Fl ottan och 1.: astartilleri et.
Ökning.

569,600: ~

712 , 400: ~

39,111:~

Sägcr för flottan och kustartilleriet ........... .

39,111:--

G.

10,054: ~

Diverse.
Ökning.

683,650: ~

Övningar:
Kustartilleri ets krigsberedskap och
övningar, rescrvationsanslag
J4 7 , 800: ~
Kustartilleribeväringens
avlöning o.
beklädnad
111. n1. , förslagsanslag
430 , 000: ~
Krigsövningar
vid kustfästTransport 18,223,321:--,--

Minskning.

12 ,5 00: ~

Nybyggnad och underhåll:
Underhåll av kustartilleriets byggnader och materiel , reservationsanslag

Reservstat för marinen,
förslagsanslag

130,300:--

Alderstillägg, förslagsanslag .. . ... . ........ .
Ersättning åt officerare,
ingenjörer och intendenter under anställning eller kommendering utrikes , reservationsanslag ......... .
Resestipendium åt läkare
Yid matinläkarekåren ,
reservationsanslag ....
Rese- och traktamentspenningar, förslagsanslag ... .. . .. .. ..... .
Flyttningshjälp, förslagsanslag . . . . . . . . . . . . . . .
Sjukvård för marinen,
förslagsanslag . . . . . . . .

42,000:~

15,000: ~

2,000: ~

55,500: ~

17,000:-175,960:~

Transport 22,358,717 :~

6,000 ~
35:000: ~

Minskning.

-14 -

-15-

Transport 22,358,717:-

Transport 23,538,411:Ökning.

Uppvärmning, belysning,
renhållning samt tvätt
badinrättningar,
och
förslagsan slag ....... .
Skrivmaterialier och expenser, förslagsanslag
U tgivande a v hiroböcker,
reglebeskrivningar,
menten och instruktioner m. m ., förslagsan slag . ..... ...... ... .
Tryckningskostnader, förslagsanslag ......... .
Diverse bcho;v . ....... .
Extra utgifter, reservationsanslag . .. . ...... .
Kommittt~ er och utredningar genom sakkunniga,
förslagsanslag . . . . . . . .

:Yiinskning.

Lots- och fyrväsendet.
Ökning.

425,000:-

75 ,000:-

180,000:-

40,000:-

40,000:--

Direkt anvisning ... . .. 3,644,115:405 : Friheter . . . .
4:- 3,644,524:Ersättningar

9,978:-

105,000:-

30,000:-

65,000:-

65,000:-

Ökning.

U ndervisningscmstalter för
sjöfart:
N avigatiansskolorna . . 185,620:N a vigationsJärarkursen,
reservations2,200:anslag . . . .

Säger för diverse 1,179,694:-

- - - -- - -

SägPr för marinen 23 ,538,411:-

187,820:-

Nautisk-meteorologiska
byrån:

Sjökarteverket:

Bestämt an10,000:slag
Reservations16,100:
anslag ..... .

26,100:-

Bestämt anslag
Förslagsanslag
Reservations anslag . . . .

Alderstillägg för personalen vid undervisningsanstalterna för sjöfart och
nautisk -meteorologiska
byrån, förslagsanslag ..

13,000:-

2.

Handeln.

Ökning.

Minskning.

Sjökarieverket.

-------

72,300:5,000:49,000:-

126,300:-

24,500:-

--------------~------~---------

Transport 23,538,411:-

1,450:-

Undervisningsanstalter för sjöfart och nautisk-meteorologiska
byrån.

15,000:-

34,980:22,254:-

Minskning.

Lots- och fyrinrättningen
med livräddningsanstalterna, förslagsanslag:

Säger för handeln 3,997,744:Transport 27,536,155

Minskning.

-16-

-17-

Transport 27,536,155
3.

~1:arinen

Transport 27 ,590,()25 :--

255,000:-

.Vy byggnad och underhåll:
Förstärkning av reservationsanslaget till flottans nybyggnad och
965,300:-underhåll, förslagsanslag, högst ..
1\:rigsfartygsmateriel, reservationsanslag .. . . . .. . .............. . 6,400,000:Ctvidgning m. m. av flottans Yarv i
275 ,000: Karlskrona, reservationsanslag . .
nrännoljecistern vid flottans station
180,000:i Karlskrona, reservationsanslag
.-\nordnande av elektrisk belysning i
vissa lokaler inom beklädnadsförrådet vid flottans station i Stock10,500:holm, rservationsanslag ..... .. .
Reparation av sjömanskårens vid
flottans station i Stockholm avträdesinrättningar m . m., reserva78,()00:tionsan slag .................. .
.Yioderna arbetsmaskiner för flottans varv i Stockholm, reservationsanslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94,800:Inköp av mark för torpedinskjutningsstation å Lidingön, förslagsanslag, högst . . . . . . . . . . . . . . . .
50,000:-Örlogsdepå vid Göteborg, reservationsanslag .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
60,000:Uppförande å vissa tomter å Saltö
av ett bostadshus för varvsarbetare vid flottans station i Karlsb··ona, reservationsanslag . . . . . .
249,500:- 8,363,700:--

952,880:-

0uningar:
Förstärkning av reservationsanslaget till flottans krigsberedskap

och handeln.
~Iinskning .

Ökning.

:\y löningsförbättring

för

vissa vaktmästare
Säger för
handeln

marinen

8,500 : -

8,500:-

och
8,500:-

Summa ordinade anslag 27 ,544,()55 : -

Extra anslag.
1.

B.

Marinen,

M arinföruallningen och marinstaben.

Vikariatsersättning m. m. i marinförvaltningen, förslagsanslag ....
Förstärkning av arbetskrafterna i
marinförvaltningcn ,
förslagsanslag, högst . ................. .

20,850:-

Sägcr för marinförvaltningen och
marinstahen ........ ......... .

45,970:--

25,120:-

D. Flottan.
Avlöning, ersättningar m. m.:
Extra lönetillägg, förslagsanslag

500:-

Intendenturen:
Förstärkning av reservationsanslaget till beklädnad åt sjömansoch skeppsgossekårerna, förslagsanslag, högst, . . . . . . . . . . . . . . . .
Förstärkning av förslagsanslaget till
naturaunderhåll åt personal vid
flottan, förslagsanslag, högst . . . .

1,207,880:-

Transport 27,590,625:-

Transport 27,590,625 : Tidskrift i Sjöväsendet.

2

-

-19-

Hl -

Tran sport 39,256,705:--

Tran sport 27,59 0,625 :-·
försla gsans lag,
övnin gar,
och
. 1••••• ••••• 1,165 ,000: ...
.....
högst .....
Först ärkni ng av försla gsans laget till
sjöbe värin gens avlön ing och beklädn ad m. m., försla gsans lag,
175,0 00:högst ..... .... . ..... .. .. .. · · ·

------

E.

1,340 ,000: -

Nya k~irnrör för kano ner vid flottan, reser vatio nsans lag
Tubk anon er för flotta n, reser vali onsan slag ... . . ..... ... . .... .
Kano ner och kulsp rutor i reser v,
reser vatio nsans lag ..... ..... .. .
Förb ättrin gar av proje ktilut redni ngen för pansa rkrys saren Fylgi a,
reser vatio nsans lag . . .... .. . .. .
Artill eribe styck ning å vi ssa l :a
klass unde rvatt ensbå tar, reser vations ansla g ..... ..... . ... .. .. .

84,00 0:-37,50 0:122,500: -

55 ,000: -

60,00 0:-

------

Torpe d- och gnist signa lväse ndet m. m.:
Torp eder i reser v , rese rvatio nsanslag ..... ... ..... ..... ..... . .
Ökni ng av tv ~t jagar es torpe dutre dning, rese rvatio nsans lag ..... .. .
Hesc rvma teriel för mari nens gniststatio ner, reser vatio nsans lag ....
Nya kond e nsore r för vissa gnist statione r, reser vatio nsans lag ..... .
Försö k med torpe d-, gnist- och flygmater iel, reser vatio nsans lag . ...

359,0 00:-

50,00 0:63,00 0:-

30,00 0:- -·
50,00 0:-

243,0 00:-

Minv äsend et:
152,0 00:.. .
Kont ramin mate riel, reser vatio nsans lag .....
Siiger för flotta n 11,66 6,080 :Tran sport 39,25 6,705 :-

•

•

, . ,

•••

••

o

•••••

o

••

•

••

Nyby ggna d och underhåll:
Först ärkni ng av reser vatio nsans laget till unde rhåll av kusta rtilJe riets bygg nade r och mate riel , förslags ansla g, högst .. . . .. ... . . .
Offic ersby ggna d i Vaxh olms Histning, reser vatio nsans lag .. . . . .. .
Vatte n- och avlop psled ninga r för
befäl s- och unde rbefä lsbyg gnaderna vid Vaxh olms kusta rtill eriregem ente, reser vatio nsans lag ..
Revid ering och utvid gning av positions karta n över Vaxh olms fästning, reser vatio nsans lag

64,30 0:-

256,3 00:-

Först ärkni ng av reser vatio nsans Jaget till kusta rtille riets krigs bered skap och övnin gar, försla gsanslag, högst .. . ..... . . .. . ..... .
Först ärkni ng av försla gsans laget till
kusta rtille ribev äring ens avlön ing

320,600 :--

197,6 00:117 ,425: -·

35 ,000: -

60,000: -

Övnin gar:

50,00 0 : -

------

Inten dentu ren:
Först ärkni ng av reser vatio nsans laget till beklä dnad åt kusla rtille liet s
mans kap,
försla gsans lag,
högst
Först ärkni ng av försla gsan slage t till
natur aund erhå ll åt perso nal vid
försla gsans lag ,
kusta rtill eriet,
högst ..... ..... ..... ..... ... .
•••

A.rtilleri behov :

Kusta rtilleriet.

200,000 : -

Tran sport 39,256,705 :-

410,0 25:-·

-

-20-

21 -

Transport '1 0,822,280:-

Transport 39,256,705:och beklädnad m. m., förslagsanslag, högst ............ · · · · · ·
Lega och furagering m. m. för
hästar vid kustartilleriet, förslagsanslag, högst ....... · .. · · · · · ·

89,500: -

75,000:-

Arti/l eribehov:
Artilleriammunition för kustfäst.
1')"',000·.-nmgarna,
reserva t•Jonsans l at> . . . .
-"
Ändring av vissa kustfästningarna
tillhörande kanoner till luftkanoner, reservationsanslag . . . . . . . .
47,450:Provisoriska anordningar för spärroch strandbestyckning i Vaxholms fästning, reservationsan50,000:slag ... ... ........ . · · · · · · · · · ·- - ---

364,500:-

Cf

Minväsen det:
Minmateriel för kustfästningarna, reservationsanslag .... .. .. . .......... · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Säger för diverse 1,447,620:222,450:-

95 ,000 :-

Åtgärder för civilanställning av uttjänt manskap
vid marinen, förslagsanslag .... .. .. · . . · · · · ·
Viss artillerimateriel för flottan och kustartilleriet, reservationsanslag .. .. ......... · · · · · · ·
Försök med minmateri.el, reservationsanslag . .. ·

118,000:25,000:-

Säger för flottan och kustartill eriet

153,000:-

10,000:--

Diverse.

Personliga lönetillägg, förslagsanslag, högst · . · ·
Höjning av dagtraktamentena, förslagsanslag · ·

Handeln.

Sjökarteverket.
SjömMningar, reservationsanslag . . . ..... . .... .

173,200:-·

Lots- och fyrväsendet.

Flottan och kustartilleriet.

G.

Säger för marinen 14,725,245:2.

Säger för kustartilleriet 1,412,5 75 :-

F.

Arvoden åt vid skeppsgossekåren i Marstrand an12,475:ställda personer m. m ., förslagsanslag, högst ..
Anskaffning av en ·enkel tandklinikuppsättning
för skeppsgossekåren i Marstrand, reservations 2,000;anslag . . . .............. ... ............ . . .
Hyresutgifter, förslagsanslag, högst . . . . . . . . . . . .
57,600:Tillfällig löneförbättring för viss personal vid marinen, förslagsanslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,275,000:Extra biträden å (lottans stationer och inom kustfästningarna, förslagsanslag . . . . . . . . . . . . . . . .
63,900:-Instrut~1entutredning för ögonundersökning och
ögonbehandling vid flottans stationer, reserva5,000:tiansanslag

4,145:27,500:-

Transport 40,822,280;--

Säkerhctsanstalter för sjöfarten, reservationsansing

460,000:- -

Undervisningsanstalter lör sjöfart och nautiskmeteorologiska byrån.
Förstärk11ing av anslaget till navigalionsskolorna,
förslagsanslag , högst ..................... .
Ytterligare en assistent vid nautisk-meteorologiska
byrån, förslagsanslag, högst .... ... ........ .
Tillfällig löneförbättring åt personalen vid nau- '
lisk-meteorologiska byrån , förslagsanslag, högst

21,000:3,500:2,400:-

Transport 42,269,900:--
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Jämförande tabell över anslageh under 5:te huvudtiteln.

--··

Ordinarie anslag
(utom för handeln)

År
Därav för
flottan

1909

13,454,274 1910') 13,433,452 1911 13,566,525 1912 13,969,794 1913 13,992,839 1914 14,218,883 14,598,029

1 1915
1916 2 ) 15,571,635 1917 16,066,082 1918 16,968,829 1919 17,831,227 -

Därav för
kustartilleriet

3,068,683 3,054,683 3,154,683 3, 186,063 3,228,107 3,260,107 3,363,712 3,598,756 3,716,327 3,837,576 4,096,285 -

Extra anslag

-

Krigsfartygsmateriel

Summa

Anslaget
Summa
till handeln, anslag för
Summa
ordinarie 5:te huvudanslag för
och
marinen
titeln
extra

-Övrigt
(utom till
handeln)

17,003,801 17,237,650 -

4,826,000
4,856,000

-

2,231,890

-

24,061,691 -

-

17,479,227 18,000,053 18,096,306 18,367,198 18,955,186 -

2,443,000

-

24,605,131 21,623,491 -

4,630,000
3,500,000
2,500,000

-

2,911,481 1,701 ,264 2,129,518 -

6,400,000
6,400,000

-

-

20.286,106 21,011,518
6,400,000 22,149,692 - 10, 735,000") 23,538,411

-

6,400,000

-

24,759,571 1,959,765 - 23,556,071 4,533,473 - 25,400,671 1,867,642 - 27,222,828 9,251 ,3508 ) - 35,937,456 13015,0884 ) - 40,826,606 39,311,614") 8,325,245 7) -

72,196,306 38,263,656 -

1,903,209 -

25,964,900 -

2,094,396 -

26,699,500 23,630,700

2,007,209 2,094,329
2,490,329 2,542,129 4,560,872 4,533,144 4,440,594 4,543,494 4,661,844 -

26,853,900

-l_ ,
!>:)

26,046,400 27,942,800 31,783,700

..

40,470,600 -45,280,200 79,066,800

-

42,955,000 -

1
Från och med detta år äro ej departe1nentet och överstyrels en uppförda på flottan , ocl 1 H.r samn1a ttr sjukvården öYerförd
)
från flottan och kustartilleri et till diverse anslag.
"!j
1
Från och med detta år äro undervisningsverken icke uppförda å flottan.
)
o
' ) Häri ingå kostnader enligt § 63 regeringsformen, kr. 6,106,27"7: -.
::l
') HiLri ingå kostnader för tryggandet av rikets neutralitet kr. 9,583,477: - .
' ) Ditrav undervattensbåtmateriel kr. 4,200,000: - och flygbåtsmateriel kr. 135,000: '-"
") Därav neutralitetskostnader år 1916 kr. 18,749,498: - och efter år 1916 kr. 14,500,000:
') Dllrav tillfällig löneförbitttring för viss personal vid flottan kr. 1.275.000: -

,....._

:n

o:>

-
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Årsberättelse i torpedväsende och gnisttelegrafi för år 1918.
A_y giYC'n Yiu Kungl. örlogsmannas ällsk apet s sammanträde tk n Fi

januari 1919 av ledamoten Harald Ak ennarlc

Torpedväsende.
Nled övcrhimnandet under sistlidna november månad as
betydande delar av de tyska, österrikisk-ungersk a och t~~·kiska
flottorna till dc allierade och återstående delars av namnda
flottors avväpning kan det sedan augusti 1914 pågående krig~t
till sjöss anses såsom avslutat. Efter att under över fyr<\ års
strider m ed framgång ha va kiimpat mot överlägsna fiender
och därunder vid m å ngfaldiga tillfällen hava ådagalagt proY
på enastående tapperhet, skicklighet och pliktuppfyllelse. hava
sålunda centralmakternas flottor av omständigheterna tvmgats
att utan strid giva sig. Vår hyllning för utförda bragder ii.gnas
därför i lika hög grad de besegrade som dc segrande.
Torpedfartygen hava under detta krig en betydande andel
icke allenast uti att de underlägsna flottorna lyckats så länge
hibehålla sig såsom >> fleets in being >> och kunnat bringa sina
land därmed förenade fördelar utan iiven diiruti att dc allierade slulligen förmått bcl\·inga sina motståndare. Torpedfartygen och särskilt undervatten sbåtarna i förening med min vapnet hava niimligcn i avscviird grad vidgat det >> farliga område >> , som dessa försvarsmedel iiro avsedda att bilda utanför
egna kuster, och på så sätt bidragit till att bereda större rö r elsefrihet åt i hemlands farvatten opererande sjöstyrkor.
!

25 -

Minornas användande utanför egna territorialvatten och
u-båtarnas uppträdande på allt längre avstånd från sina baser
bar dessutom inskränkt de större fartygens och flottornas operationer i öppna sjön och till följd härav har övcrvattenstorpedfartygens betydelse för bekämpandet av u-båtarna ökats.
Såsom självfallet var att vänta har det även i detta krig
visat sig, att med endast torpedfartyg kan intet avgörande i
sjökriget vinnas , men med dem och minorna till hjälp kan en
flotta och i all synnerhet en underlägsen sådan sättas i stånd
att fylla densamma tillkommande försvarsuppgifter.
Dc uppdrag, som under det nu avslutade sjökriget givits Torpedfartygens
torpedfartygen , hava omfattat:
strategiska
bevakning och försvar av egen kust, siirskilt sjöstyrkornas användning
basområden;
,. ludnkde.r
var
s · r1ge t .
strategisk och taktisk spaning:
anfall på fiendens kust och i hans kustfarntlten:
anfall på fiendens och skydd av egen handel samt
deltagande i operationer med större sjöstyrkor.
Av dessa uppdrag hava för båda dc stridande parterna, och
särskilt för de till sjöss underliigsna , bevakningen och försvaret
av egna kustområden kräft de mest omfattande åtgärderna.
Vid intet tillfälle hava dessa åtgärder kunnat eftergivas icke
ens av de överlägsna flottorna på grund av verkningarna av
den offensiva anda, som under hela kriget varit rådande inom
centralmakternas flottor.
En följd av min- och u-båtskriget samt av Englands strävan att intill fredsslutet bibehålla sin flotta i möjligaste mån
oskadd , för att då kunna utnyttja den såsom maktfaktor, är,
att sjökriget icke konunit alt avgöras genom flottstrid ulan
genom den avspärrning av tillförseln på förnödenheter,. som
den till sjöss överlägsne vmit i stånd att utföra gent emot motståndaren. Den härvid ·tillämpade strategien jämte u-båtarnas
offensiva uppträdande har orsakat, ·att hevakhingen aV' egna
kuster och sjöfartsskyddet under detta krig blivit för övervattenstorpedfartyg en huvuduppgiften under det att ' övriga dem
tillkommaJide uppgifter blivit tillfällighetsuppdra g, vilka till~
delats dem, när förhållandena så påkallat.
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För niimnda bevakningstjänst hava i närheten ev egen kust
~mvtints såväl torpedbåtn r som jagare, men på längre avstånd
från operationsbaserna endast snabbgående, kraftiga jagare.
r båda fallen hava torpedfartygen förstärkts med kryssare,
.armerade trålare och andra tillfälligt utrustade mindre fartyg
samt särskilt byggda u-båtsförstörare. Torpedfartygen hava
härvid j allm~inhet utfört patrulltjänst i grupp- eller divisionsförband oeh dessutom divisions- eller flottiljvis intagit bered.skapsstiillningar, så att de vid första kallelse från patrullen:nde
fartyg kunnat rycka ut till förstärkning för avvärjande av flentliga fiiretag. Jagarna hava därjämte dels undershitt minsvep~
ningsfartygens arbete vid basområdena för beredande av fn
passage för egna stridskrafter, dds använts såsom rörligt flan keringsförsvar för egna mineringar. Denna defensiva bevakningstjänst utsträcktes under de första krigsåren till att omfatta ~iven sjöfartsförbindelsernas skydd mot u-båtar å avlägsnare farvatten, varvid de egentliga bevakningsfartygen i
allmänhet understöddes av lätta kryssare och hjälpluyssare.
Då detta bevakningssystem visadE' sig föga efTektivt emot ubåtarna, iivergick man en kort tid efter det oinskränkta ubåtskrigets början i stället till att sammanföra handels- och
transportfartygen i väl skyddade konvojer, vid vilka jagare
anv~indes i stor omfattning tillsammans med trålare merendels
med lätta kryssare och hjälpkryssare såsom stöd.
Den förr använda närblockadens förändring till fjärrblockad på grund av u-blltnrnas och minvapnets ofTensiva användn.ing har förorsakat , att det för blockaden erforderliga bevakningssystemet allt mer ersatts med spaningstjänst och raider,
vilket åter medfört att blockadbrytningen delvis antagit en annan karaktär.
Spaningstjänsten , även den i närheten av egen kust, har
i farvatten, där kontakt med fiendens fartyg sannolikt varit
att f.örvänta, oftast utförts av kryssare i förening med jagareförband , samt ehuru i mindre omfattning jämväl ay u-båtar.
Endast inom områden, där utsikterna att påträffa kraftigare
fientliga styrkor varit ringa, har spaningen uppdragits åt själv ~
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:ständiga jagaredivisioner. Genom luftfartygens allt vidsträcktare användning i spaningstjänsten, särskilt i intill egen kust
gränsande farvatten, hava dock torpedfartygens och kryssarnas utnyttjande för spaningsändamål kunnat inskränkas .
Torpedfartygens användande för utförande av raider mot
fiendens kustfarvatten och sjöfartsförbindelser har haft till ändanu'\.1 att tillfoga fienden skada genom förstörande av hans
strids- och handelsfartyg samt bombardemang av hans kustorter, militära anläggningar och förbindelser ävensom genom
minering i hans farvatten samtidigt med att kompletterande
rekognosceringar utförts. Då framgången av dessa raider till
stor del varit beroende av att dc utförts överraskande, hava
härför i första hand avsetts u-båtar. Det är härvid som ubåtarna genom otTensivt användande i hög grad kunnat och
måst ersätta övervattenstorpedfmiygen. Av dessa senare hava
för dylika uppdrag endast använts mycket snabbgående och
kraftiga jagare. I de fall då operationsmålet ej varit längre
avlägset än att hela raiden kunnat verkställas under mörker,
hava dessa jagare i allmänhet uppträtt i självständiga förband.
Eljest hava de underst@tts av eller ingått i större eller mindrE'
kryssarestyrkor, med vilka under stundom även u-båtar och
Juftfartyg opererat.
I förening med artillerifartyg under större sjöstrider hava
jagarna opererat vid de tillfiillen, då sådana strider förekommit. S,ättet för jagarnas användande såväl under som efter
sjös!:1get framgår dels av Nordsjöslaget den 24 januari 1915 ,
dels av slaget den 31 maj- l juni 1916. Att endast väl bestyckade och snabbgående jagare lämpa sig hiirfiir visar med
all tydlighet nämnda slag.
Operationerna vid Dardanellemu och i Rigaviken ävensom
striderna i Dalmatiska skärgården samt bombardemangen av
Ostende och Zebriigge ådagalägga torpedfariygens användbarhet vid såväl anfall mot som försvar av kustpositioner. Härvid
hava med god verkan deltagit icke blott jagare och torpedbåtar
av modernare och äldre typer utan · iiYen u-båtar.
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Hos jagarna förefintliga egenskaper av hög fart, kraftig
beväpning, god sjövärdighet och förhållandevis stor säkerhet
mot u-båtsanfall hava under de gångna krigsåren, såsom av
det ovan anförda framgår, föranlett en mångsidig användning
av dessa fartyg, yilka även framstått såsom de förnämsta aY
övervattenstor pcdfartygen.
De allierades stora övermakt till sjöss, ~om omintetgjort
större delen av centralmakter nas sjöhandel och försvårat deras
artillerifnrtygs förbands uppträdand~ på öppna havet, har gjort,
att de allierades u-båtar saknat lämpliga anfallsföremål . Till
följd härav hava sistn~imnda u-båtars verksamhet knappast
varit märkh:u· i förhållande till den, som ul\·ecklats av deras
motståndares. När tillfälle därtill erbjudits hava de förstnämnda dock gjort vad de förmått, varom bl. a. E 9 :s rekognoscering i Hclgolandsbuk ten september 1914, E 14:s och E
11 :s forcering av Dardancllerna samt E 13:s försök att tränga
igenom Öresund och de engelska u.-båtarnas operationer i
Östersjön hänt Yittnc. Under kriget hava enligt avgivna rapporter dc allierades u-båtar verkst~illt ett -!0-Lal framgångsrika anfall mot fiendens krigsfartyg o~h n~irrnare 300 sådana
mot hans handelsfartyg.
I jämförelse mrd vad motsidans u-båtar utfört äro dock
dessa resultat försvinnande. Att inom årsberättelsens ram återgiva ens de framgångsrika ste av de ·tyska u-båtarnas strider
låter sig emellertid ej giira. Dessa sistn~imncla u-båtar hava
använts s~1.viil för defensiv som offensi\' krigföring. Under de
första krigsnu'madcm a gjorde de sig huvudsakligen gällande j
defensiven, då dc merendels inom dem anYisade bevakningsområden ~lVYaktade fientliga fartygs inträngandt' i dcsamma för all vid liimpligl tillfälle framgå till anfall. Dc härigenom åstadkomna ·a\'Sevärda förlusterna av större· artillerifartyg föranledde, såsom förut ·även framhållits , en förändring i
dessas användande, som framtvingade ett mera offensivt uppträdande av u-båtarna . Det är härvid som u-båtarna · åstadkommit elen slörsta öcleli.iggelsen , vilken nådde sitt Inaximum
elt par månader C'l"tcr det oinskränkta u-båtskrigets början
eller i april månad år 1917. Efter införandel av artillcrilw-·

-

29 -

styckning å u-båtarna hava .desamma även företagit raider
med bombardering av kuslortcr, varjämte mineringar i fiendens farvatten verkställts ay hiirför särskilt byggda dylika
båtar.
U-båtarnas förmf1ga att under vattnet kunna förflytta sig
allt längre distanser, ökandet av deras aktionsradie i ytläge,
införandet av artilleribestyck ning å dem och förbättrandet av
deras beboelighet, vilket allt åstadkommits genom en succcsiv
stegring av deplacementet upp till det hos de senast byggda så
kallade u-båtskryssarn a, hava möjliggjort, att detta fartygsslag kunnat i så stor omfattning, som under kriget varit förhållandet, ersätta jagarna vid utförande av offensiva företag.
Ehuru närmare detaljer angående den av torpedfartygen
under kriget använda taktiken ännu ej offentliggjorts, torde Torpedfartygens
d oc k-, av .va d som hittills blivit känt, kunna s~igas, att dc i taktiska
stort sett tillämpat samma taklik som den , vilken under freds- användande
under· t
..
d en mest lampo
. sasom
.
. t VIsat
t r··ore lu1ge
..
.. .
.. ld
sig
narmas
ovmngarna
s knge .
var
.
,
ning
artilleribestyck
och
torpedderas
i
liga. Förbättringar
hava dock förorsakat utveckling av denna taktik.
Med det förlopp kriget till sjöss erhållit har, vad jagarna
betriiffar, artilleriet kommit till större användning än torpccl er·na. På grund härav hava också nyare jagare blivit bestyckade med 3 å 4 st. 10 cm. kanoner och för dessas riktiga utnyttjande har artillerifartyge ns taklik i tilEimpliga delar blivit
följd .
Undantagas de ryska jagarna, synes man under krigsåren
icke hava ökat torpedbestyck ningen å detta fartygsslag utöver
vad som var förhållandet å de vid krigsutbrottet under byggnad varande fartygen, nämligen 2 till 4 dubb eltub er elle~· 2
dubbel- och 2 enkeltuber. De nyare tyska jagarna hava sålunda samma antal tuber och i huvudsak samma placering
av dem som vår Wrangel-typ. Någon förändring i kalibern
torde ej heller hava vidtagits. 53 cm:s torpeder hava sannolikt använts å engelska, amerikanska och nyare österrikiska,
50 cm:s å tyska och 45 cm:s å övriga stridandes jagare. Torpederna torde hava haft en effektiv porte av högst omkring
8,000 111 .
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Införandet i större omfattning av långgående torpeder torde hava föranlett förändring av förut brukliga skjutmetodcr.
Så sent som år 1913 användes inom tyska flottans å jagarna
s. k. >>enskild skjutning », d. v. s. riktning och avskjutning av
torpederna vid tuberna. De m ånga olägenheter, som äro förenade därmed särskilt vid skjutning under mörker, då bl. a.
svårighet förefinnes att vid tuberna i tid iakttaga målet, hava
framtvingat övergång till »ledd skjutning>>, vid vilken såväl
riktningen som avfyrningen av torpederna utföres från bryggan.
Torpedportens utsträckning till 6,000 a 8,000 m. har möjliggjort torpedanfalls utförande även under dager. Härigenom
hava två olika skjutmetoder uppkommit, nämligen långdistansskjutning och kortdistansskjutning, den förra med ändamål alt
utnyttja den långa torpedporten, den senare åsyftande att i
första hand använda sig av torpedens möjlighet att på kortare
distanser göra hög fart. I båda fallen har man sökt öka träffmöjligheterna genom att ungefär samtidigt avskjuta ett fler ta l
torpeder mot samma mål s. k. »fältskjutning».
För att jagarna med någorlunda utsikt till framgång och
utan allt för stora egna förluster skola kunna utföra dagtorpedanfallet, erfordras att de Yid detsamma understödjas av
eller operera i samband med artillerifartyg. Vid striden i Helgolandsbukten den 28 augusti 1914, i Nordsjöslaget den 24
januari 1915 och i skagerackslaget den 31 maj 1916 uppträdde
jagarna på här nämnt sätt. Träffmöjligheterna på de långa
skjutavstånd, som hiirvid måste användas, äro emellertid sm~i
på grund av torpedens låga fart (28 u 35 knop) i förhållande
till de moderna slagfartygens (20 :t 25 knop). Dagtorpedanfallet har därför, om avseende uteslutande fästes vid ändamålet
att åstadkomma förstörelse med torpederna, icke haft den betydelse, som man på en del håll velat tillägga detsamma. Dess
inverkan under sjöslaget å de stridandes rörelser har däremot
visat sig vara desto större. Genom att förmå motståndaren
utföra undvikande manövrer hava nämligen jagarna med dagtorpedanfall kunnat ingripa till gynnande av egna artillerifartygs taktile Bevis härpå ävensom på torpedfartygens använ-
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dande för ås tadkommand e aY döljande rökbildning lämnar särskilt Skagerackslaget.
Vid nattanfallet måste jagarna begagna sig av kortdistans skjutningen och torpedens högsta fart, vilket i förening med
möjligh eten för dessa fartyg att i skydd av mörkret obemärkta
komma i lämpligt skjutläge ökar utsikterna för torpedträff.
Resultaten av torpedanfallen natten efter Skagerackslaget visa,
att den mörka delen av dygnet alltjämt måste anses såsom den
lämpligaste för utnyttjande aY övervaltenstorpedfartygens torpedbestyckning. Sannolikheten för att då påträffa fiendens
slagfartyg torde emellertid numera vara mindre än vad exempelvis under rysk-japanska kriget var förhållandet. Nu liksom
då synes gynnsammaste tillfället för jagarnas insättande till
torpedanfall hava varit vid mörkrets inbrott efter sjöslaget,
under förutsättning att eiiordcrlig känning med fiendens större
fartyg kunnat hållas.
Såväl under dessa nattliga anfall som vid i mörker utförda
raider har framstått betydelsen av att snabbt, tydligt och säkert
kunna avgiva och uppfatta igenkänningssignaler både för ett
riktigt användande av torpeder och artilleri och till förhindrande av beskjutning av egna fartyg.
För åstadkommande n v enkelhet och säkerhet i jagarnas
ledning och manöver under den mörka delen av dygnet lärer
desamma merendels hava varit indelade i grupper om tre fartyg. Gruppen om tre medgiver n~1mligen sådan formering
att med nödig smidighet god sammanhållning kan bibehållas.
I händelse av möte med fientliga jagare blir det därigenom
även lättare att skilja vän från fiende och att koncentrera artill erielden.
Såsom i det föregående framhållits utföres numera torpedskjutningen å jagare så långt sig göra låter såsom från bryggan
ledd fältskjutning, vilken under daganfallet, när så ske kan,
lärer verkställas gruppvis eljest fartygsvis. Sätten för fältskjutningens utförande torde växla inom olika mariner, varom den
hemliga delen av årsberättelsen i torpedväsende för år 1916
delvis omförmälde.

-
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I detta sammanhang må här endast erinras om torpedtubkonstruktionens och förbindelsens mellan bryggan och torpedtuberna betydelse för den ledda fältskjutningen och därvid använda skjutmetoder.
Tubkonstrukti onens inflytande å fältskjutningen gör sig
gällande ifråga om erhållande av för varje särskilt fall lämplig spridn in g mellan torpederna i fältet. Sedan den för fält skjutningen lämpligaste skjutmetoden blivit bestämd, bör därför Yid konstruktionen av tuberna och särskilt dubbeltuberna
så ordnas att skjutmetodens användande på allt sätt genom
nämnda konstruktion underlättas. Hos oss har man vid införandet av dubbeltuberna gått till väga på motsatt sätt och
först kons truerat tuberna, varigenom svårighet uppstått att erhålla en för såväl lång- som kortdistansskjutning väl avpass:::.d
skjutnwtod. Av de för torpedernas spridning använda sätten är
säkerligen skjutmetoden med s. k. radiel spridning det lämp ligaste. Inom en del främmande mariner synes man också
hava insett detta och har konstruerat sina dubbeltuber därefter. Så till exempel lära de tyska jagarnas nya dubbeltuber
vara konstruerade för att kunna inställas i intill 15 o olika
vinklar i förhållande till varandra och de ryska trippeltuberna
vara anordnade, så att de båda yttertuberna kunna inställas
i intill 5 o olika vinklar med mitteltuben . Fördelen med dessa
anordningar för olika spridningars erhållande torde vara uppenbar.
Vid tubernas konstruktion har man för övrigt nedlagt
mycket arbete på att göra dem så lättmanövrerliga som möjligt,
bland annat för att, om så skulle befinnas erforderligt, kunna
använda dem för ,följande riktning», en skjutmetod som torde
användas särskilt vid torpedskjutning från de lätta kryssare ,
vilka äro försedda med övervattenstuber.
Även torpedsiktena hava förbättrats för ernående av större
noggrannhet vid riktningen. Grundprincipen för dessa siktens
konstruktion är alltjämt »torpedtriangeln ». Det är enelast i
fråga om de olika faktorerna inom nämnda triangel, som man
söker fullända siktena, för att såmcdelst lämna friare val att

använda de av de »okända faktorerna,, som bäst lämpa sfg.
Optiska sikten ha;va· dessutom införts inom en del mariner ~
Sistnämnda siktens betydelse för torpedskjutningens underlättande från övervattensfartyg torde dock vara tvivelaktig på
grund av siktkikarens ringa synfält, vilket åtminstone å jagarna
under sjögång gör det svårt att bibehålla målet i siktet.
För att rätt kunna verkställa torpedskjutningen från bryg.gan erfordras en säkert och snabbt verkande förbindelse med
torpedtuberna vare sig denna förbindelse anordnas så att av"
fyrningen av varje tub kan ske från bryggan eller den för,
medlar order om nämnda avfyrning. Enär apparat för order-ö verföring under alla förhållanden måste finnas mellan bryg,gan och tuberna, torde denna anordning vara att föredraga
framför den direkta avfyrningen från bryggan, vilken senare
medför mer eller mindre ömtåliga, komplicerade anordningar,
som lätt kunna föranleda osäkerhet vid skottlossningen. Betydelsen av en pålitlig orderapparat för den »ledda skjutningem kan emellertid ej nog framhållas. Missar denna apparat,
antingen det gäller de förberedande orderna för torped- och
tubinställningen eller själva ordern för avfyrningen, hava öv;riga anordningar för torpedbestyckningen sändamålsenliga beitjänande varit till föga gagn.
Av det ovan antydda torde framgå , av vilken vikt det är,
att de tekniska apparaterna för torpedskjutningens ledning nå
en lika hög grad av fulländning som motsvarande apparater
numera hava vid artilleriet. Endast därigenom kunna torpedskjutningsmetoderna förbättras och därmed även torpedtaktiken ytterligare utvecklas.
U-båtarnas taktik har under världskriget förändrats allt
dter som medlen för dessa fa r tygs bekämpande blivit effektivare. De m edel, som vid krigsutbrottet funnos till skydd mot
u-båtsanfall, utgjordes av antitorpedartilleriet dels å själva de
större fartygen, dels å de för dessas bevakning även mot ubåtar avsedda övervattenstorpedfartygen, varjämte torpednät
avsågos såsom speciellt skydd mot torpeder för till ankars liggande fartyg. Centralmakternas u-båtars kraftiga insats 1 sjö.
Tidskrift i Sjövdsendet.
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kriget tvingade redan under första krigsåre t de allierade att
söka vidtaga åtgärder , som voro bällre i stånd än förut använda
medel att skydda . mot dessa fartygs · förstöran de verksam heL
Dylika åtgärder voro dels offensiva , dels defensiv a. De offensiva hade till ändamål att göra det möjligt att taga eller förstöra
u-båtarn a, de defensiv a att i 1i1öjligaste mån begränsa deras
skadliga verkning ar.
Såsom första offensiva medel använde s , förutom utanför
u-båtsba serna utlagda minfält och med artilleri och torpeder
försedda övervatt enstorpe dfartyg, även med artilleri bestycka de yachter, fiske- och kustfarty g, med vilka avsågs att gå till
anfall mot och beskjuta u-båtarn a, så snart de visade någon
del ovan vattenyt an. Indelade i grupper patruller ade dessa bevärade fartyg å de i närheten av egen kust gående sjöfartsvägarna. Efter hand förstärk ta med längs kusterna utplacerade flygfarty g tvingade dessa på vattnet och i luften patrulle rande fartyg de fientliga u-båtarn a att förflytta sin verksam het
längre ut till sjöss. Det dröjde dock ej länge om innan även
u-båtarn a försetts med artilleri, varigeno m det blev möjligt
för dem att upptaga artilleris trid m ed . patrullfa rtygen . · Detta
i sin ordning föranled de byggand et av särskilda. för artilleristrid mot u-båtarn a lämpade fartyg: sådana som den engelske
Foxglov e-klassen om l ,500 ton försedd med två 15 cm. och
några lätta kanoner , P-båtarn a om 200 ton med en 10 cm ..
och en lätt kanon, ML-båta rna om. 50 ton med en lätt kanon
och Q-båtarn a eller de s. k. u-bå tsfällorn a med en a två medelsvåra kanoner . Hösten 1918 lärer England haft omkring
3,500 och Frankrik e omkring 1,200 på ovan , nämnt sätt bestyckade , särskilt byggda och andra farty.g i patrull- och sveptjänst längs kusterna samt i bevaknin gstjänst för sjöfartsf örbindelse rna.
På grund härav och sedan även ett sto-rt antal handels fartyg blivit b estyckad e med kanoner nödgade s u-båtarn a, som
en längre tid med framgån g använt sitt artilleri särskilt för
handelsf artygs sänkand e, att återgå till torpeder na såsom huvudvape n och mestadel s utföra sina anfall i undervat tensläge _
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Tillfälle na att · beskjuta u-båtarn a i övervatt ensläge blevo av
denna anled11ing ,allt säjlsynta re, varför medel mås.te åstadkom mas för deras fång;md e och tillintetg örande u'1d,e~; v~ttnet. . Här~
för h:;~,de redan vid ~rigets b\)rjaq an,vänt~ fisknät , ~ilka, sedan
u-båtarn::1 erhållit för deras. genomsk ärand,e liimpade anordnin c
gar, ersatts med för ändam.å let särskilt .tiliverka de järnni;it. Dylika ni;it utlades dels utm.).för u-båtsba s erna, dels i trängre farJeder och han1,ninlopp såsom tvärs ö;ver engelska kanalen och
av tyska, flottan i Öresund , varjämte svepning m ed dem
ävenlede s verkställ des. De fasta näten voro. understu ndom . fÖrsedda med stötmino r ävensom , då de voro utlagda å platser,
där beva].<,ning var .anordna d, m ed signalan ordninga r, vi lka för
jaenoin
.
bevaknin gsfartyg en angåvo, varest u-b åt sökte tränaa
b
h
för
ägnade
mindre
id
emellert
dem
gjorde
Nätens oha,nterl ighet
offensiv användn ing i större omf~ttning.
Lämplig are medel härför V()ro vattenbo mberna, vilka under sista krigsåre t medförd es såväl å flertalet patrullfa rtyg och
mindre örlogsfa rtyg som å handelsf artyg. Vattenbo mberna,
som innehöll o kraftiga explosiv a laddning ar, bringade s till detonation antingen vid stöt mot u-båt eller havsbott en eller genom vattentry ckets verkan vid visst inställt djup. I)e förekom mo i olika storlekar , en mindre typ avsedd att kastas för hand
och en större typ, som fälldes med hjälp av mekanis ka anordningar. Svårighe ten vid dessa bombers använda nde var att
kunna rätt iakttaga u-båtens läge. Med platsen 'rör en avskjuten torped eller ett siktat periskop som utgångs punkt synes
det dock hava lyckats för patrullfa rtygep. att vid flera tillfällen
»inringa» u-båtar och sänka dem . med vatten bombern a. Anc
vändand et av dessa bomber befrämja des i hög grad genom luftfartygen och undervat tensmikr o.fonern a, med vilkas tillhjälp
det varit möjligt att närmare angiva u-båtarn as läge och sålunda göra det lättare att erhålla träff m ed ifrågava rande bomber. Vilken. vikt man härvid fäste vid undervat tensmikr ofoc.
nens användn ing framgår bl. a. därav, att sedan i april 1918 i
Cherbou rg varit anordna d utbildnin gskurs i att rp.ed dylik mikrofon kunna urskilja ljudet från u-båtam as maskine ri och
därigeno m närmare angiva en dylik båts Hige.
i
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· · ·Enligt under sistlidne augusti från engelsk sida l~mn~de
uppgifter skulle antalet sedart krigets början förstörda f1enthga
u-båtar uppgå till omkring 180, vilket visar att de mot. u-båtarna använda offensiva medlen till slut måste hava vant ·gan:ska effektiva. Då hela antalet under kriget av tyskarna bygg·da u-båtar enligt såväl tyska som engelska uppgifter icke lärer
hava överstigit 300, är förlustprocenten sålunda avsevärd.
De mot u-båtarna använda defensiva l'nedlens förnämsta
uppgift har varit att skydda de handelsfartyg, som upprättl~öllo
förbindelSerna med de allierade länderna. · När u-båtskngets
verkningar under år l 915 började bliva allt kännbarare och
det skydd, de bevärade patrullfartygen kunde lämna å från
kusten mera avlägsna sjöfartsleder, visade sig vara otillräckligt, började man mot slutet av sistnämnda år att f_~rs_~ h.an.~els
fartygen med artilleribestyckning och använde harfor 1 forsta
hand ·disponibla äldre lätta kanoner. Allt efter som u-båtarnas
k.anonkaliber ökades (från 8, 8 cm. till 15 cm.) erhöllo handelsfartygen kraftigare artilleribestyckning, i allmänhet en medelsvår och en lätt kanon. Denna bestyckning jämte vattenbörnber utgjorde handelsfartygens defensivvapen mot ~-båtar~a.
Därjämte försågas de efter det oinskränkta · ~-båtskngets ..~~r
jan ganska allmänt med anordningar, som gJ_orde det m~Jhgt
att dölja dem 'för u-båtarna eller åtmintsone gJorde det svarare
för dessa att kunna beskjuta dem. Sådana anordningar voro
rökbomber och mas'k ering (camouflage). Av de förra användes två slaa dels ett kärl innehållande flytande gas, vilken vid
utsläppand~t i fria luften avkylde densa'm ma och på så sätt
åstadkom konstgjord dimma, dels en flytboj, som, då den
kastades i sjön, utvecklade en tät rök . Genom skickligt användande av dessa bomber har det mången gång lyckats större
fartyg att undandraga sig u-båtsanfall. Maskeringens ända·mål var att missleda ·fienden ifråga om avstånd, kurs och fart
·vid torpedbeskjutning 'och sålunda för honom omöjliggöra nog<:rranri riktning. D etta gjordes både genom att å fartygen i olin
•
_.
,
.o
•
ka färger måla oregelbundna f1gurer dch att a dem anbrmga
falska tillbyggnader så att fören såg ut som aktern och tvärt
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har även lämnats av den trådlösa telegrafien, genon) , vilken
iakttagna u-båtars lägen skyndsamt kunnat inrapporteras och
erforderliga varningar med. ledning därav meddell\S .. Beträffande de i handelsfartygens byggnadssätt gjorda fö,r bättringarna till tryggande av deras flytbarhet hänvisas till årsberättelsen i skeppsbyggeri ..
Jämte användandet å själva handelsfartygen av nämnda
skyddsmedel har sjöfartsförbindelsernas säkerställande mot ~~
båtarna varit en av de allierade flottornas viktigaste uppgifter.
Sedan u-båtskriget börjat bliva allt mer hotande beslöts vid en
av de allierades amiraler i mars l 916 hållen konferens om införandet av patrullsystemet även å de längre förbindelselederna.
Enligt detsamma skulle handelssjöfarten äga rum å vissa bestämda vägar, vars bevakande anförtroddes åt partrnllfartygen.
Enär dessa vägar snart blevo kända av fienden, måste de ofta
förändras , vilket medförde avsevärda olägenheter, och då syste.met för övrigt visade sig icke kunna giva sjöfarten erforderligt skydd, övergick man till allmänt användande av konvojer.
Dylika hade använts i slutet av år 1915 för transportema till
orientarmen, men hade efter loppet av några veckor övergivits
på grund av den stora påfrestning, som de förorsakade de då
relativt fåtaliga torpedfartygen. I januari 1917 återupptogs
konvojsystemet med nattliga koltransporter under konvonjering över Kanalen. Den framgång, med vilka dessa utfördes,
ledde sedermera till att konvojsystemet togs i bruk i allt större
omfattning. Vid sjökrigets avslutande användes det till och
med för tryggandel av förbindelserna över Atlanten.
De sålunda mot u-båtarna tillgripna åtgärderna hava
jämte nämnda båtars förseende med artilleribestyckning medfört omläggning i den av dem under krigså ren följda taktiken.
Under första krigsåret, då de voro uteslutande hänvisade till
att använda sig av torpederna och skyddsmedlen mot dem voro
synnerligen ineffektiva, uppträdde de en och en i de allmänna
trafiklederna samt sänkte genom torpedanfall fientliga fartyg ,
varvid dock vad beträffar handelsfartygen prejning i allmänhet först ägde rum. Enär de allierade räkna med att 96 . %
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tygens beskaffenhet och antal åter böra göras beroende av dels
det militärpolitiska läge, som efter fredsslute~ kommer att uppstå invid våra gränshav, dels av våra grannländers rustningar
till sjöss och dels slutligen av från världskriget vunna erfa-renheter.
Det militärpolitiska läget både vid Östersjön och annorstädes är ännu lika ovisst som bildandet av »nationernas förbund >> och de därmed möjligen följande begränsningarna i staternas rustningar. Sanno,l ikheten talar dock för uppkomsten
intill våra östra och södra gränshav av fyra a fem medelstora
stater och en a två stormakter i st. f. förut förutom vårt land
en liten stat och två rivaliserande stormakter. Möjligheterna
för vårt land att råka i konflikt med närliggande stater torde
under sådana förhållanden komma att ökas samtidigt som utsikterna att vi därvid kunna göra oss gällande bliva större,
enär vån-i eventuella motståndare torde bliva mera jämbördiga
med oss än vad fallet var, då vi hade att räkna med endast
stormakterna Ryssland och Tyskland. Ett bibehållande av vårt
försvar och särskilt vårt sjöförsvar vid nuvarande styrka är
dock nödvändigt, för att vi gent emot dessa grannstater, om
så erfordras, skulle kunna hävda vår ställning och även i framtiden hålla kriget utanför våra gränser. Att innan det världspolitiska läget klarnat och förhållandena i våra grannländer
ordnats göra inskränkningar i försvaret synes därför ej böra
ifrågakomma i annan mån än det nuvarande läget med säkerhet så kan medgiva.
Erfarenheterna från världskriget visa, såsom i det föregående framhållits, att med min- och torpedvapnens tillhji:ilp det
lyckats de å resp. krigsskådep latser underlägsna flottorna att
intill vapenstillestånden bibehålla lämpliga ställningar, varifrån
de varit i stånd utöva önskat skydd av egna kuster. Vårt sjöförsvar åligger det att på liknande sätt i första hand söka
skydda våra kuster och därjämte att gent emot jämnstarka eller underlägsna fiender vidtaga sådana offensiva åtgärder, att
de slutligen kunna besegras. Med våra långsträckta kuster är
detta icke möjligt m ed mindre minor i stor utsträckning använ-
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das både för åstadkommande av minfält och direkt spärrande
minlinjer. Till förhindrande av att dessa mineringar undan ~
rödjas erfordras samarbete mellan torpedfartyg och artillerifartyg i sådant avseende, att artillerifartygen (pansarbåtar och
minkanonbåtar) söka förhindra fiendens lätta fartyg att verkställa svepningar i mineringarna under det att torpedfartygen,
här u-båtar, göra det allt för riskabelt för fiendens större artillerifartyg att understödja hans svepningsfartyg. En dylik defeno
siv sjökrigföring, som skulle komma till uteslutande användning vid krig mot en till sjöss överlägsen fiende, kräver på
gr.und av våra kusters beskaffenhet flottans uppdelning i till
ohka kustområden förlagda sjöstyrkor, var och en sammansatt
av artilleri-, torped- och minfartyg jämte vedettbåtar för min svepning m. m., samt den rel-ativt starkaste sjiistyrkans förläggning till det kustområde, som erfordrar det bästa skyddet.
Erinras må att denna strategi i princip är densamma som vår
flotta tillämpat under neutralitetsvakten i den mån tillgång på
farty gsmateriel så medgivit, dock att därunder endast ett mindretal minlinjer voro utlagda under de första krigsmånadema.
· l de fall, då offensiv sjökrigföring skulle kunna ifrågakom ~>na, skulle för offensiva företag i första hand användas
flygfart yg, u-båtar och jagare, de senare i vissa fall understödda av artillerifartyg, samt dessutom, sedan klarhet i krigs läget till sjöss vunnits, artillerifartyg för direkta större opera"
.
tioner.
Då det knappast vid något tillfälle under kriget inträffat,
att större artillerifartyg på grund av min- och u-bå tsfaran del tagit i företag mot av minor m. m . skyddade kustområden , synes, vad artillerifartygen beträffar, våra l :a kl. pansarbåtar av
Sverige- och Ärantyperna väl lämpa sig för ovannämnda krigföring. Förstärkta m ed pansrade min-kanonbåtar av omkrin"
t>
1,000 tons storlek och bestyckade med 15 cm. kanoner lämpade att upptaga strid med fientliga jagare, skulle de helt ~äkert
tillsamman med torpedfartygen och utnyttjande mineringarna
kunn a med framgång skydda våra olika kustområden. För
offensiva företag, vilka av artillerifartyg endast torde komma

-42-

att , utföras mot till sjöss ungefärligen jämnstark eller underlägsen fi'e nde, lämpa sig av artillerifartygen endast pan.sarbåtarna av Sverigetyp, Fylgia och Clas Fleming. Med
hänsyn till ovannämnda möjlighet, att vid våra gränshav
komma ' att · bildas fle1;a med oss i storlek någorltm_da
jämställda stater, synes i hög grad önskligt att hava hl1gåilg på för offensiv lämpliga artillerifartyg. Då nu de t~·e
Sverigebåtarna lämpa sig' såväl härför som för rent defensiV
krigföring, bör all strävan gå ut på att färdigställa· dessa fartya snarast möjligt. Att för den offerisiv, som för vår flottas
ar~illerifartyg ·kan ifrågakomma, gå i11 för en lätt kryssa~yp,
vilken torde kräva nästan lika höga kostnader som Svengetypen, kan däremot ej vara riktigt.
· '
..
.
..
Grarlskas nu närmare våra torpedfartygs anvandmng for
vårt lands försvar, torde med ledning av från världskriget vunna erfarenheter följande kunna framhållas. Vid krig mot en
med stark örlogsflotta försedd stormakt blir vår flotta nödgad
använda ovan angivna defensiv. Såsom första åtgärd fr~n
fiendens sida bliva vi härvid helt säkert utsatta för en krafhg
observationsblockad med talrikt uppträdande av lätta bevaknin"s- och andra fartyg utanför våra viktigaste · kustområden.
Vår~'l fartygs operationer utanför egna basområden till förhi~d
rande av svepnings- och andra företag måste därför sannohkt
bringa oss i kontakt i första hand med fiendens lätt~. farty~.
Dessa fartyg bliva därvid säkert till styrka och ofta aven hll
antalet betydligt överlägsna våra fartyg. Operationer med ~åra
torpedfartyg av sådan omfattning, att de i.cke .. k.unn~ utforas
inom den mörka delen av dygnet, måste hll fol.1d harav, om
nåaon utsikt till framgång skall lmn'na beräknas, nödvändigtvist> stödjas av större fartyg, vilka för att kunna klara sig måste
vara snabbgående. Av våra nuvarande fartyg lämpa sig härför
endast Sverige-typen, Fylgia och möjligen »Clas Fleming " . Med
dessa fartyg kunna emellertid endast jagarna samarbeta. enär
torpedbåtarna sakna den höga fart, de sjögående egenskaper
och den koluthållighet som kräves. · På grund härav kunna
våra torpedbåtar vid här ifrågavarande krigsfall icke deltaga i
operationer mot mål belägna på längre avstånd från våra skär-
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gårdar ellet- baso:tnråden. Skulle fienden söka intränga · i skärgården, vilket med hähsy1'1 till minerihgar och ·u-båtar synes
mindre sannolikt, kötnmer han säkerligen att vara försedd med
:så många lätta bevakningsfartyg, att utsikterna för våra tor'p edbåtar att nå hans dyrbarare fartyg bliva ytterst små eller inga,
nied mind1~e de · taktiskt samarbeta med egna artillerifartyg.
Torpedbåtarn~is självständiga uppträdande i skäraård eller i
'
b
omedelbar närhet av egeii. kust maste alltså bliva inskränkt
till anfall på fiendens bevaknings- och minsvepningsfmiyg samt
mot eventuellt under den mörka delen av dygnet i nämnda
farv alten befintliga större fartyg.
I händelse av krig rriot till sjöss underlägsna makter torde,.
enär de makter, som det härvid kan bliva fråga om, endast
hava ett fåtal artillerifartyg, det för närvarande ·komma
att saknas egentliga mål for våra torpedfartyg. Med anledning
harav och då våra större fartygs uppträdande i dessa makters
ofria farvatten endast under vissa fall kan komma 'iffåga, torde
våra torpeäbåtars användning mot till sjöss underlägsen fiende
huvudsakligrist bliva sås0111 bevakningsfartyg för egen huvudstyrka och till patrulltjänst i närheten av egen kust till skydd
mot företag av fiendens lätta fartyg.
För uppträdande möt fientliga u-båtar lämpa sig våra
torpedbåtar någorlunda och kunna väl jämföras med de s. K.
u-båtsjagarna . Genom användtmde av såväl torped- och artilleribestyckningen böra dc hava goda utsikter alt kunna avvisa
eller omintetgöra företag av dylika fartyg.
Torpedbåtarnas låga fart, dåliga sjöegenskaper, ringa koluthållighet och svaga artilleribestyckning göra dem emellertid
mindre lämpliga såsom torpedfartyg, valför nyanskaffning av
denna fartygstyp ej vidare torde ifrågasättas och de nuvarande
torpedbåtarna efter hand böra överföras till vedettbåtar med
bibehållen torpedbestyckning.
Enär sålunda torpedbåtarnas användning vid försvaret av
Yåra kuster torde komma att bliva i avsevärd grad inskränkt,
bliva anspråken på våra jagare desto större. · Med hänsyn till
,det ringa antal fartyg av denna typ, som ingå i vår flotta ,
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och · bristen -på lämpliga understö djande artillerif artyg, torde
jagarnas .användn ing för ovissa företag i fientlig skärgård eller
raider till mera avlägset belägna fientliga kustorte r och sjöfartförbinde lser ej böra ifrågako mma utan att avsevärd a fördelar
därmed stå att vinna. Däremo t torde det bliva nödvänd igt.
att, i den mån luftfarty g ej förmå utföra spaninge n utanför
våra kuster, använda våra jagare, om behövlig t understö dda
av artillerif artyg, för bevaknin gs- och spanings tjänsten särskilt
vid mera kritiska fall.
I samband med bevaknin gen av basområ dena böra jagarna, vid behov understö dda av artillerif artyg, tjänstgö ra sås:.}m
rörligt flankerin gsförsva r av egna minering ar till förhindr awie
av fientlig minsvep ning, varigeno m fienden tvingas att 3~itta
in kraftigar e fartyg såsom stöd för svepning sföretage n. Även
ledes torde det tillkomm a jagarna att stödja de minsvep ningsföretag, som ständigt måste pågå för att bereda säker passage
för egna stridskra fter.
För tryggand e av u-båtarn as ut- och inlöpand e inom deras
basområ den böra jagarna med biträde av artillerif artyg lämna
understö d , särskilt i sådana utfartsle der som ej kunna hef:~n s
av u-bå tarna annat än i övervatt ensläge.
I det fall att de större miillerif artygen gå till sjöss i samlad
styrka för upptagan de av strid i fritt farvatten måste jaga rna
åtfölja dem dels såsom bevaknin g mot u-båtar, dels för att
såväl genom torpedan fall som för utförand e av r0kbilrlu ing
direkt kunna ingripa i striden.
Synnerli gen viktiga uppgifte r tillkomm a därjämte vå ra jagare vid utförand et av på grun d av inkomna spanings meddelanden anbefall da tillfälliga framstöt ar i närheten av egen kust
samt vid raider utförbar a inom den mörka delen av dygnel
med ändamål att skada fi endens såväl dyrbarar e fartyg som
bevaknin gsfartyg , kustorte r, sjö- och handelsf örbindel ser ävensom för att verkstäD a minering ar invid fi endens kuster eller- i
av honom a nvända farvatten .
För utförand et av alla dessa företag kräves, a tt jagarnahava en kraftig artillerib estyckni ng och god tor-pcdb estycknin g.
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Sedan u-båtarn a i allt större utsträck ning kunnat ersätta övervattensto rpedfarty gen för utnyttjan det av torpeder na, hnva jagarnas torpedbestycknin g ej samma betydels e som förut. I
händelse av nybyggn ad av jagare för vår flotta synes därför,
såvida ej tonnaget ökas, utan olägenhe t de båda främre enkeltuberna å Wrangel typen kunna borilaga s och därigeno m uppkommen viktbesp aring använda s för artill eribestyc kningens
förstärka nde, så att de främre och aktre 75 mm:s kanoner na
utbytas mot 10 cm:s kanoner.
Våra underva ttensbåta rs använda nde vid försvare t torde
framgå av det förut sagda. Vare sig kriget kanuner att föras
mot en till sjöss över- eller underläg sen fiende böra de användas i huvudsa k på liknande sätt som Tyskla nd under världskriget ~nvänt ~ina, dock m ed noggran nare ia kttagand e av gällande mternatr onella rättsbest ämmelse r. Är fienden till sjöss
överlägs en, böra operatio ner till mera avlägsna farvatten för
handelsf örstöring , anfall å fiendens större fartyg och minerin~ar invid hans kuster givetvis ej företagas i större omfattni ng
an att erforderl igt antal båtar finnas disponib la för tryggand e
av den defensiv a krigförin gen invid våra egna kuster.
U-båtarn as användn ing vid spanings tjänsten bör i allmänh et kombine ras med raider eller operatio ner utanför fiendens
ba~er med ändamål att torpeder a hans fartyg vid utlöpand e.
ElJest böra spanings uppdrag ej givas u-bå tarna med mindre
förh å llandena omöjligg öra annan spaning.
Isförhå llandena s inverkan till hämman de av ucbåtarn as
operatio ner torde för oss komma att göra sig gällande särskilt
:ifråga om deras in- och utlöpand e till basområ dena.
U-båtarna s använda nde under världskr iget visar betydelsen av att de äro försedda med kraftigas t möjliga artillerib es~yclming utan att torpedbestycknin gen få r i något avseende
tillbakas ättas, vilket synes hos oss böra beaktas.
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Gnisttelegrafi.
Den oerhört stora betyQ.else gnisttelegra fen unde,r . de gångna krigsåren haft för krigföringen såväl tUl lands s~m till sj~ss
har givetvis medfört, att de krigförande en var på sttt håll sokt
förbättra och utnyttja densamma i högsta , möjliga grad. An·
gående de. sålunda gjorda förbättringa rna har dock, så län~ e
kriget pågick, inga upplysninga r lämnats. N \I, när freden . ar
nära förestående , torde därför vara att vänta . en hel del m tressanta meddelande n därom. Också har helt nyligen från
Tyskland utfärdats inbjudan , att där taga. del av nyhetemu
och utvecklinge n inom den ,trådlösa telegrafin ocl' telefonin.
Med hänsyn till konkurense n tord~ det säkcrUgen ej dröja
länge innan även liknande erbjudande kommer att lämn~s från
motsidan. De ,nyh eter, som under kriget åstad,k onnmts och
först nu komma att visas, måste därför överl~inmas till att upp . ..
·
tagas i årsberättels en för år 1.919.
forc vant
>>
trådlösa
den
>>
emellertid
har
land
vårt
i
ven
Ä
framställkort
en
givas
skall
här
mål för utveckling, varom
ninrrb• vilken dock i vad den angår flottan ej .kan offentliggör as.
Vid krigsutbrott et fanns i vårt land endast två fasta gmststationer öppna för allmän trafik, nämligen vid Göteborg och
Karlskrona. Nödvåndigh eten av att göra oss obero~nde av
trådförbind elserna och den censur de under kriget underkasta des har bidragit till att efter vart:;mnat uppförts nya gnisttelegrafstatione r i Hernösand, Vaxholm och Karlsborg. Av dessa
stationer är Karlsborg den största med en aktionsradi~ av omkring 5,000 m., varigenOin vårt land kan upprätthåll a tclegr-.1 fisk förbindelse icke blott med den europeiska utan även med
o

den amerikansk a kontinenten .
Redan år 1907 utfärdades för vårt land lag om utförandet
och utnyttjande t av elektrisk anläggning för telegraferin g ellt>r
telefonering utan tråd, vari dock endast föreskrevs, att dylika
anläggninga r icke få utföras, utan att regeringens medgivande
därtill först erhålles. Några bestämmels er om skyldighet för
fartyg att vara försett med gniststation hava icke varit utfär-
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dade hos oss förr än den ~3 december 1915, då i förordninge n
ang. fartygs byggnad och utrustning bl. a : fasts,täJldes, att fartyg i utrikes fart på längre avstånd än 150 naut. mil från närmaste kust och med mer än 50 personer ombord skall hava
gniststation med minst 100 naut. mils räckvidd installerad.
Denna föreskrift föranled·des närmast av, att Sverige i december
1914 ratific.erade den internatione lla konvention r:örande betryggande av säkerheten till sjöss, som avslöts i London i ja;
nuari samma år. I nämnda konventions 5 :te kapitel finnas
nämli gen bestämmels er angående gnisttelegra fens användning
ombord å fartyg. Ett flertal stater såsom Egland, , Frankrike,
Tyskland, Förenta Staterna ·m . fl. hade redan flera år innan
nämnda konvention avslöts utfärdat liknande föreskrifter för
dem tillhörande handelsfarty g, vilket m edfört, att flertal et av
deras större handelsfart yg äl'O försedda med gniststation . Under år 1917 har i England dessa bestämmels er för encrelska
t>
fartyg ändrats därhän, att varje fartyg från 1,600 ton och däröver skall vara försett med gniststation oberoende av om antalet ombord embarkerad e uppgå till 50 eller ej.
Oaktat nämnda förordning av den 23 december 1915 är
antalet gniststation er å våra handelsfart yg alltjämt ringa. För
nårvarande torde dylika stationer endast finnas på omkring 60
av våra handelsfarty g, nämligen ett 40-tal med 2 kw. samt
ett 20-tal med l kw. och 0,5 kw. stationer. Emellertid har·
telegrafstyre lsen efter tillsättandet den l oktober 1916 av en
byårchef för radiotelegra fväsendet allt mera tagit hand om
utvecklinge n av gnisttelegra fen inom svenska handelsflott an.
För att i möjligaste mån göra densamma oberoende av utlandet har telegrafstyr elsen nyligen med Societe Anonyme de
Telegraphie sans lif i Briissel, vilket bolag är innehavare av
utövni ngsrätten för Sverige av såväl Marconis som Telefun kens patent för trådlös telegraf och telefon, genom dess ombud i Stockhohn Elektriska Aktiebolage t A. E. G. träffat avtal
om leverans för telegrafverk ets räkning av 0, 5 kw. gniststationer enligt Telefunken s system ävensom upptagit underhandlingar angående leverans även av l och 2 kw. stationer för
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fartyg ·i oceanf art. De sålund a anskaf fade station erna äro
avsedd a att uthyra s till svensk a handel sfartyg ungefä r på sam•
ma sätt som telefon appara ter. Genom att sätta abonne mangpriset på dessa appara ter lägre än det pris, som utländ ska
c
bolag fordra, tro-r sig telegra fstyrel sen kunna främja införan
det av gnistte legrafe n å våra handel sfartyg .
Lyckas det telegra fstyrel sen att på så sätt utvidg a användandet av gnistte legraf på handel sfartyg , komm er detta icke
att
allenas t att medfö ra ökad tryggh et för sjöfart en utan även
,
sfartyg
handel
de
av
bliva till gagn för sjöförs varet. Ju flera
ns
marine
för
som vid krigsti llfälle komm a att taga s i bruk
är
räknin g, äro försedd a med gnistst ationer , ju fördela ktigare
bedet nämlig en vid dessas utrustn ing och ju färre appara ter
ma.
desam
å
tion
installa
för
höver av varven hållas i reserv
För att underl ätta överbr ingand et av gnistte legram från
att
och till fartygs station erna har telegra fstyrel sen för avsikt
saäven upprät ta flera kuststa tioner, vilka skulle anordn as i
dant antal längs Sverige s kuster, att ett fartyg med en gnisten
station av 150 naut. mils räckvi dd överall t i svensk a farvatt
Plattion.
landsta
skall kunna komm a i förbind else med någon
serna för desam ma, deras räckvi dd m. m. är dock även beroende av deras betyde lse för sjöförs varet, varför närma re därom i den här uteslut na redogö relsen för gnistte legrafi en inom
flottan .

Diskussion med anledning av årsberättelsen.
Ledam oten E. Hägg. Föredr a ganden h ar i slutet av den
delen av sin å rsberät telse som berör torped väsend et gjort vissa
uttalan den rörand e olika slag av far tyg och de typer därav.
Yilka enligt han s åsikt erfordr as för vår örlogsf lotta.
I anslutn ing till dessa uttalan den kan det icke nog kraftig t
aY
unders trykas , att vi framde les liksom hittills äro i behoY
pansra d e artiller ifartyg . Pa grund av drendn oug h ts-farty gt'Ib
ak
utv eck lin g bliva våra artiller ifartyg Yisserligcn i hunrds
di"irsUiockså
bliva
bundn a Yid försntr et av sk ärgård arna men
des oavYisligen erforde rli ga.
Inn an u-båten erhöll en framsl ående plats bland stridsdc
m edlen till sjöss, betrak tade man i vårt la n el med full rätt
att
svåra
en,
områd
såsom
kust
s
öppna sträcko rna av Sverige
försnu a och erbj udand e fienden goda landstig11in gsmöj Iighcbeter. U- båtsva pnets insats uti världsk riget synes emelle rtid
skola
rättiga elen u ppfattn ing, alt vi genom sagda vapens hjälp
a.
kunna med framgå ng försva ra iiven de öppna kuststr äckorn
t
siirskil
hawt
ih·er
anfall
för
några
och att sålund a, i stort sett,
nas.
förefin
längre
svaga kuststr äckor icke
Därest vi i framti den skulle antå från de pansra de arlillcrifarty gen , bleve emelle rtid våra skiirgå rdar lika svårför sva.r ade
områd en, som de öppna kuststr äckorn a förut Yarit. Del lärer
jnäm ligen icke kunna bestrid as, alt u-båta rnas operati onsmö
·
terriinn
elylik
i
en
att
och
små
n
.
lighete r i skärgå rd äro skälig·e
.__..
mol
sig
skydda
kan
inträng ande fiende utan större svårigh et
utU-båtsa nfall såväl genom vissa offensi va medel som genom
att
läggnin g av nät- och m inspiir rar. Det är lika uppenb art,
mer
åro
jer
minlin
ta
anorak
rd
av den försva rande i skärgå
i.
ell er mindre värdelö sa, därest de icke kunna stödjas av artiller
s
fienden
att
,
till
vars kraft måste Yara avpass ad med hiins:vn
~

1'idsh·i ft i 8jö väsendet.
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minsvepning kan stödjas icke allenast av lätta hntyg ulan iiven
av pansrade dylika . Slutligen får ej förbises , alt en fi ende ,
som inträngt i skärg<'trden och där satt sig fast, i allmänhet
ickr kan alh·arligen simdas ell er tvingas att uppgiva sina operationer annat än genom artillerield från motståndarens fartyg.
Den försvarande kan visserligen dirigera luftstridskrafter
mol den fientliga flottan; resultatet av ett dylikt anfall måste
emellertid för oss framstå såsom alltför ovisst fiir att vi skulle
vilja li1gga :n·gör:md rt hos eskadrar av bombförande fly~_ma
skinrr. En i skärgard framl6ingande fientlig flotta kan aven
i undantagsfa ll beskjulas med i land befintligt fast uppstäl_ll
e ll er rörligt artilleri. l de flesta fall skall fienden emellertid
vela att så lägga sina operationer, atl han fullständigt undandran-er sig beskjutning av sistnämnda art . Det återstår sålunda
för e.den försvarande att med å fartyg uppställt kraftigt artilleri
försöka tillbakavisa fiendens operationer, och torde därvid vanligen indirekt eldgivning komma till användning.
Våra l:a kl. pansarbåtar ~1ro sålunda fortfarande av största
betydelse för vårt fiirsvar ; dc under hyggnad vara_nde far:y''Cns snara färdigställande och de äldre fartygens vtclmakthal~mde 1nåstr för oss framstå såsom en viktig försvarsangelägenhet
Fiir<'draga n den ha r i förbigående uttalat silt ogillande av
alt i vår flotta införa lätta kryssare. Han har dock kraftigt
understrukit beyclelsen a\ att Yl aga tillgång på fiir offensiv
och för unelerstöd av torpedfartyg lämpliga artillerifartyg men
samtidigt framhållit, att enelast Sverige-typen, Fylgia och Clas
Fll'ming, d. ' · s. tillsammans fem fartyg, d~irav ett skä ligen
svagt, kunna anses vara för dylika operationer tjänliga. Det
vill härav synas, som om ingalunda strategiska och taktiska
skill utan endast ekonomiska kunna vara att andraga gent emot
stape lsättning av lätta kryssare. Föredraganden har måhända
baH samma tanke som den här återgivna m en i så fall icke
tyd ligt uttalat den.
Liksom vid ett föregående tillfäl1e har föredraganden utlalal såsom sin åsik t, alt . vi böra i vår flotta införa ett nytt
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,_Jag nY rart\g, näm li gen en nwd 15 cm. katHltler lwslvckacl
pansrad minkanonbal aY oml"·ing 1.000 tons storlek. Dl'tta
Ti"lrslag h:1r rÖnt lllOfS(ftlld pa manga håll , huvudsakligen :lY
det ski-il , alt man hellre velat se ny!J~·ggnad aY t"ör ofl"c·nsiYa
fiiretag h'tngt mera li1mpade minförande li1tta krvssare. Skulle
det emellertid IJL•finnas , :1ll sta Ism a klerna a\. ekonom iska sk ii l
stiill:1 sig an·isancle mot elylik rartygsbvggnad. bll>Ye dl'l utan
tvivl· l nödYiind igt alt hvgga ett :1 nt:1l m in- kanon b :'J ta r :lY den
typ. fiiredraganclen skisserat.
I arsheriiltelsen p:wisas, hurusom u-b:H:1rna i allt stiirre
ulstriickning ersatt iiv en·:tttenslorpedfart ygen , och att de senares torp edbestyckning diirfiir ej har samma betydelse som förut.
»l hiindelse a\· nyh~r ggnad a\· jagare fiir Yar flotta ». siiger
föredraganden, »synes diirfiir utan o-hige nhet de båda friinne
nkellubeTna å \\yrangel-typen kliona borttagas och därigenom
uppkommen Yiktbesparing ansiinclas för artilleribestvekning ens
förstiirkancle , s:'t :1tt de främre och aktra 75 mm . kanonerna
utbytas mot 10 cm. kanonen.
Fiir sa Yilt föredraganelen med detta uttaland e åsyftar uppstäliandet å y{ira framtida jagare a\· en blanclhestyckning, nämligen '2 sL 10 cm. kanoner och. hredsides, 2 st. 75 mm. kanoner. ma framhållas , att en dylik sammansiittning av bestyckningen nY flera skiil t•j kan nra tillrådlig. Bättre torde då
vara att endast uppstiilln 2 st. 10 cm. kanoner och att diirjämte
bredsides anbringa nagra kulsprntor aY sådan beskaffenhet,
att de kunna :11wändas s{p;i:il vid niirstrid som mot fl~' gma
skiner .

Ledwnolen Braman. .Jag har förut \·:nit i tillfiille atl yttra
mig om den s. k. minkanonbalen och vill alltjämt anteckna
mig säsom molståndare till denna fartygstyp. Det hlir ett oniidigt specialfartyg med varken tillräcklig fart eller sjövärdighet
för att med trygghet kunna förflytta sig från elt skärgårdsområde till ett annat, ungefär i stil med Yad vi en gång förut
fö rsökt och funnit dåligt, nämligen våra 3 :e klas s pansarbåtar.
Följden därav blir alt vi bE>höva många dylika far lyg för varje
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försvarsområde , d. Y. s. sammanlagt ett allt för stort anta l.
Då är den snabba kryssaren en bättre typ såYäl då del gäller
självständiga uppdrag so1n att utgöra stöd för andra fartyg sasom hjälpkanonbåtar, beYärad e trålare, m . m. el., och dett a
b åde u n der krig samt Y id neu tralitl'tstj }i.n st .
Föredragaren synes mig ej h aYa dragit den riktiga sl utsatsen, när han, efter att i å r sberiittelsen h aya framhållit eld
u-båten numera syn es hava övertagit jagarens samtliga uppgifter utom rekogn oserings- och vakttjiinst , dock påvrkar forl satt a n skaffande aY .i~1 gare . Det förefalle r , som borde lzon sl'·
kvensen här i stället hava varit att ifrågasätta jagaretypem
avskrivande från vfu flotta fö r att i stället jämte u-båten förorda byggandet a,- den av förra tnlaren förordade lätla och
snabba kryssaren till så stort antal, som medeltillgången med giver. En k onscksens, som synes mig vara den riktignslc.
Betriiffa n de ombestyckningen av jagarna an håller jag att
få ansluta mig till den föregående talarens uttal:mde angående
blanclad bestyekning. Erfarenheterna fr[m rvsk-japanska kriget visa, att ryska jagare med 2 st. 75 mm. och -! st. -!7 mm .
kanoner stodo sig slätt mot de japanska jagarna med enhetsbestyekning av 57 mm. kanoner. Jag anser det ÖYer huntd
taget oliimpligl att införa en 10 cm. kanon. Skulle man km~ 
strucra en pjiis av den kalibern med största möjliga effek t, bbr
den säkert lil.;a tung som 12 cm. kanon m /94. Denna kanon
med nåoot
lättare och lämpligare lawttngc borde lämpa
sig
.
b
4.
..
för jagarna. (Vad elen har emot sig är, att mnmumt~onen ar
tung.) Den bitsta bestyckningen för jagarna ~mser pg vara
3 st. 12 cm. kanoner i midskeppslinjen , Yilka borde kunna uppställas, om dl' fyra 75 mm. kanon erna och tY å en keltubem:1
borttagas.

Leclamoicn Sclmcicller. Föredraganden ha·r i sin framställning öwr dc olika politiska Uigen i Östersjön, som kunna tän kas förekomma, förbisett att fall nämligen. clt ewntuellt krig
mot en av småstaterna i. Östersjön . En av flottans uppgifter
blir då upprättande av handelsblokad , vilken torde komma att
utövas i Kattegatt. För detta uppdrag erfordra s förutom konverterad e handelsfartyg just krys~::ne.
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Om fordringarna på ögonens beskaffenhet
hos sjöofficerare och sjökadetter.
~\.y

marinläk,ll'('ll

a1·

1: a gr. C. O. B nstriim.

Innan jag ingår pa elen aktuella frågan om och i så fall
vilka lindringar sku ll e ktllma göras uli gällande bestämmelser
ailgåenclc syn skärpa för kadetter Yid marinen , vill jag först försöka giva en kortfattad ÖYer sikt öwr de i ä ldre oc h nyare
svenska författningar för ekommand e stadgandena angående
sjökadetternas synförmåga.
1 Kungl. Maj:ts R eg lem ente, den 8 april 1799, för dess
Krigsakademi, § 87 , för eskrives bland annat fö ljande: >> Till
kadett bör icke amniilas någon , - - - - - - - - - -- vars fy siska omständigheter göra honom mindre tjcnlig för
krigsståndeb. Och vidare i en not: »Detta tillämpas så l. , att
jämte vnccinationsbevis äskns sundhetsbeYis, Yilket bör upp lysa om ofnmnämnde omständigheter, med s~irskildt afs. p å
närsynthet, lomhördhet o. s. v. - - - - - - - - -» .
I Kungl. Brev elen 27 nugusti 1875 till Sundh . ·Koll. (N:o
13-!), angående fastställda re~·l ementen för Överstyrelsen Yicl
flottan och organisation en av dess p ersonal o. s. Y. föreskriYe s
det (Regi. för flottan , Första delen , § 62 ) följand e: »Före in c
trådesexmnen inställa sig de anmälde in för en kommission ,
bestående af h å officerare och skolans lii.kare, hvilka undersöka om ynglingarne lida af närsy nthet , dålig hörsel eller
auclra kroppsfel, som göra dem olämplige att användas i sjökrigstjänsten ».
I Kungl. ~Inj:ts förnyade n å diga stadga för Kungl. sjökrigsskolan elen 27 oktober 1882 stadgas (§ 60 ) : »För att kunna
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til l kadett anb1 g:~s, erfordras: --- - - - alt - befinnas - - - -- i besittning <lf normal synriirmag<l i l'i.>I T ning med normalt fiirgsinnl'. >>
Pa fram sliillning a,- Slatsradet och chefen fiir SjiifiirsYar>. deparlt'mentl'l förordnade Kungl. Maj:t ck n .J. maj 1887 , <J U
~ 60 i 1882 års stadga för sjökrigsskola ll skulle haYa fiiljand e
föriinclr :1de lydel s<·: >> Fiir atl o. s. Y. - - - - - erfordras af
, ara fri från sadant kroppsfel, som priif\·as Ya ra för sjiiolfi ccrens y rk e m e nli gt, samt i b es ittning - - -- -->> o. s. \".
1 hungl. Maj:ls 11ådiga stadga den l llOH'l11 iwr l889 fiir
Kungl. Sjökrigssko l<lll bestiimclt-s del i S GO, all kadetten skull e
vara i li es ittning av god synfiirmaga, ulan n iirsy ntlwt. i fiir~·
ning m ed normalt nirgsinne.
Efter n ågra å r iindrades emellertid ater clenn:1 lws tiim melse: i Kungl. Mt>dicina lstyrelsens cirkuliir ckn 17 dt·n·mhe r
1897 hete r del: >> Vid flotlnn erfordras , s[n ·ii.l fiir sjiikaddter
som för menige, normal synskiirpa å båda ögonen, utan <~11 viindallde <W korn·klionsgla s .>>
J K ung l. Medicinalst yre isens fiirn p d e c i rkulii r cle11 24
februari 1902 med föreskril'ler fiir unelersökning a\· dem. som
söka fast ansli:illning vid arnH~ n ell er flollnn iiYensom i fiir nyat cirkuliir den 18 oktober 1905 >> erfordras för officersvolo ntärer och officers<lspiran ler Yid ku startilleriet, för sjökadet trr oc h reservofficersa spiranter Yid fiollan normal SVItskärpa
a båda ögonen , utan a nvändaHele av korrektionsgla s , samt n o r malt f~irgsinne >> . Men i Kungl. Mnj:ts förnyade n ådiga stadga
för K ung l. Sjökrigsskolan , vilken stadga utl'ii rdades den 25
april samma år, talas del fortfar:mde om >> kroppsfe l, som prö vas ntra för sjöofficere ns yrke menligt», om >> god synfiirmuga ,
utan närsynthet , i fiirening med normalt l"iirgsinnt' >> . Och
vidare: >> Kroppsundersi ikningcn skall verkställas av en nämn d,
ileslående av skolans läkare, två a Y Kungl. Maj :l, på fiirs lag av !vledicinal styrelsen, förordnad e militiirläknre sam t
av skolan s gymnastiklära re och den kadt'ltolTicer. som chefen
för sjökrigsskolan därtill utser;, . Den hliynndt> k:1dt'Llt>n skulle
h:1va fyllt 13, men ickt> 16 å r .
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Doc e11ten F. Ask och förL anmodades i augusti 19tl att
ntr för sig till Kungl. Armeförvaltnin gens sjukvåJ·dsstyreb ~.:
avgiva utl å tande över ell fiirslag till >>Bestämmelser rörande
f eJ a sy norgan en för antagning Y id armen OCh marinen >> _
Andring. av 1902 å rs cirkuliir var sålunda ifrågasatt. Sed ermera fi c k jag äve11 av \tlarinförvallni ngens Sanitetsavdelning samma uppdrag . Det til l d essa bå da m yndigh eter avgivna utl åtandet innehöll n ågra iindringsfiirsla g, bland anna l
rörande sjökadetterna . Detta kommenterade s i ändringsför s la get av mig på följande sätt: >> Med hänsyn chirtill, att båd a
ögon e ns synskiirpa och refraktion hos m å nga m~inniskor , även
uneler fu llt normala förhållanden , clilferera, el. v . s. att del
ena öga l ej har »normal» e ll er full S, förefall er det mig Yä l
h årt att b eh öva r efu se ra en i alla andra avseenelen för t. ex.
sjöofl"icersyrk et lämplig och viii kvalific erad yngling, därfö r
atl han å ena iigat har blott 0,8 eller 0 ,~; därför har jag oeksft
för eslagit en synskärpa av minst 0,8 å d et s~inne ögat, norma l
synskärpa å det andra, i stället för >> normal synskärpa å båda
iigonen », en fordran , som av anförda skäl synes mig onödig!
sträng ; i all synnerhet som, trots denna höga >> initiab-synskärpa, iindå icke alla sjöofficerare vid erhå lland el av officers fullm akten ell er n ågra år diirefter fortfarande kunna fylla
nämnda inträdes fordran på synförmåga, så blir denna striinga
bestämme lses effek t ganska illusorisk, som jag tror. >>
Det drog emellertid ut på tiden med ii.ndringen ;~v 190 2
års cirkulär : först elen 9 juli 1915 utkom från tryeket >> Kungl.
Armeförvaltni ngens sjukvårdsstyre lses r eglement e till ledning
vid läkarunder sökni ng av d em , som söka fast anställ11ing vi d
krigsmakten, samt av värnpliktiga (besiktningsreg lemente ) >> ,
(21 juni 1915). I detta Sjukvårdsstyre lsens reglemente ii ro in ta gna fordringarna å synsk~irpa iiven för marinen. Beträffand e kael etter och reservofficersa spiranter vid flottan stadgas:
lägsta synskärpa å det ena ögat 1. 0 , å det andra 0 ,8 ; korrektion
ej tillåten: normalt färgsinn e. Enligt K ung l. Maj :ts nåclig·a
r egleme nt e för Kungl. Sjökrigsskolan , gi,·et elen 28 april 191 t ,
fordra s för att kunna ti Il sjökadett antagas, att uneler det k alenclerår, då intriicle sökes, hava fyllt e ll er fylla minst 17 , högst
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20 ;ir, samt att med avseende på kroppsb eskaffen het och hälsotillstånd fylla de fordring ar, som därför i särskild författni ng
stadgas. (§ 12 b och el). Kroppsu ndersökn ingen skall verkställas av en nämnd, beståend e av sjökrigss kolans läkare, b·å
aY Konunge n beordrad e marinläk are samt två officerar e vid
flottan. I förnyat reglemen te den 8 oktober 1915 finner man
ingen ändring i 1911 års bestämm elser angåend e kroppsun clersökning vid kaclettan tagninge n. - I såväl 1902 års reglemen t e
Jör sjökrigss kolan som i de följande finnes vidare elen bestämmelsen, att chefen för sj0krigss kolan skall göra anmälan till
högre myndigh et, om kaeletts syn- eller hörselfö rmåga hlivit i
anmärkn ingsvärd grad nedsatt.
I en skrivelse till Kungl. Armeför valtning ens S.iukYårdsstyrelse elen 18 juli 1918, vilken skrivelse remittera ts till Kungl.
~Iarinförvaltningens Sanitetsa vclelning , har regemen tsläkaren
doc. F. Ask inkomm it med förslag angåend e eventuel la ändringar av nu gällande reglemen tes föreskrif ter i vad dessa angå
ögonen. Han framhåll er, att man inom de stora armeern a
och mariner na nu uneler världskr iget sett sig föranlåte n a tt
eftergiva något av synskärp e- och korrektio nsbestäm nwlsernn s
stränghe t, och att man i vårt land väl torde bliva nödgad n t t
följa exemplet .*)
Att man emellert id uneler kriget t. ex. genom glaskorr ektion söker i störTe utsträck ning än före detsamm a utnyttja
folkmate rialet, är en sak, som även jag varit i tillfälle att
konstate ra uneler mina de senaste åren utomlan ds beclriYna
ophthalm ologiska studier. Endast där de militära uppgifte rnas
speciella art lägger bestämd a och påtaglig a hinder i Yäge11
tolereras icke glaskorr ektion. Vid avgörand et, på vilka poster
korrekti on kan tillåtas och på vilka sådan icke kan tillåtas,
bör naturligt vis även den rent militära sakkuns kapen Och erfarenhet en hava sitt ord med i Inget.
o':·) Beträffan de kustartill eriets kadetter har jag till 1\IÖL avgivit
infordrat yttra~ de med anledning av nämnda skrivelse: lindringa r
föi·eslås · så till vida som glaskorre ktion anses böra kunna tolereras i
större utsträckn ing.
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Av naturliga skil.l slå emellert id i<.:l-.e exakta uppgifte r från
de krigföra nde länderna till buds, . vare sig beträffan de even"
tuella sänkning ar av synsl{är pcfordri ngarna inom vissa kategorier eller beträffan de ti!Jatligh eten av glaskorr ektion inom
en del sådana, ej heller beträffan de den militära erfarenh eten
av dylik korrektio n. Det torde väl icke heller vara skäl alt
invänta publicer andet av erfarenh eterna av dessa, såväl som
<W en del andra optiska hjidpme dels användn ing.
För bedöman de av fragan om fordring arna vid sjökade! teruas antagnin g torde det emellert id vara av ett visst intresse
att granska förh~\llanclena i de större kulturlä nderna även före
krigsutb rottet. Jag vill då göra en början med en reclogörelsl~
för fordring arnn vid de tyska s.fökade ttemas rekryteri ng. I
de tyska föreskrif terna från 1850- 60-talet rordrade s av utkikspersonal (och då väl med allra största sannolik het äYen av
Anue
..., ».
.
de blivande SJ·Öofficerarna) >> ein schm·fes. ' bn-esnndes
underskulle
som
den,
att
så,
et
allmänh
i
Prövning en tillgick
sökas, placerad es på ett Yisst liingre avstånd från en, ofta pa
däck, uppnaja d presenni ng e. d. provet var tillfredss tällande.
om han utan tvekan kunde igenkän na ett över presenni ngens
överkan t hastigt uppdyka nde och hastigt försvinn ande ansikte.
En mera Yctenska plig pröYning av synförm ågan med tabeller
började företagn s inom marinen först mot slutet av 1870-t11.let.
Redan 1843 hade som bekant emellert id Ki.i.chler framkom mit
med sina tabeller för undersök ning av synskiirp an, och 185-1:
följdes han av Jäger, 1862 av Snellen o. s. v.
Ur 1895 års bestämm elser för nntagnin g av sjökaelet ter
(D . .-\. f. d. Marine 1895) må anföras följande :
Om »Sehleist tmg >> ';') icke befinnes v:ua »regelrii th, normal
(= Lo) pil. Yartdl'ra ögat för sig. skall förelagas en ophtha lmo"
skopisk undersök ning, hunlYicl a organisk a sjukelom ar i ögats
inre äro förhande n: om detta är fallet, är elen sökande att
anse som oduglig. Om däremot några sjukdom ar i ögats inre
*) :Jled »Sehleistu ng im engeren Sinne • (D. M. O. JS89) menar
man ögats synförmå ga utan användan de av någi·a som helst optiska
hjälpmede l.
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ic ke åro att JXlVIS:l. kan sökanden antagas. fi)r savitt »Schleis tung » å vartdera ögat uppgar till '' t, av det normala (~-- O.,") .
Vid en >> Sehlcistung >> mellan O,,r. och 0,,, , ii r silkanden antaglig
blott för såvitt >> durch Brillenglåser die \- ermind er ung der
Sehlcislung vollshindig korrigi ert w erden kann ». ( Hiirmed
torde vill m enas , atl den korrigerade syns kiirpan sk~dl ,·a ra
= 1,.,, e.i blott = O,, J . Om slutligen >> Sehleislung >> icke uppgår till men1 ån 0,,, och därunder. refus eras den sök:1nde, sålunda ä vpn om full synskiirpa skulle kunna eriJ<l.llas med glas.
J alla sådana fall , d~ir >> Sehleislung >> iir olika pa håli<l iigonen ,
så att det ena ögat kan fylla ovanniimnda fordringar. det andra
däremo t icke, ligger det s lutliga avgörandel hos >> Olwrkom mando der Mnrine >>. En undersökning företages e.i blott före
:uuniilan till inträd e som sjökadett, utan iiv en vid s.iäh·a in slid lelsen i skolan ; den senare und ersökningen skall för etagas av
marinläkare, den förra kan få fördagas ä ve n av andra liikare.
I ett >> D eckblatl» av 24 juli 1903 f innas några iindringar
i 1895 å r s b cs himmels er: det framhålles här uttryckligen , >> das~
das Tragen von Brillcn in der Marine im allgcmeincn ni c bl
angäugig isl». Sökanden måste hava a ntin ge n min s t O,.,. å
vartelera ögat, utan glas, ell er ocks ~t minst 0,7 ;; å det ena , minst
o,~~ å det andra, utan glas; om niimligcn synsk~irpnn å delta
senare öga kan m ed glaskorrektion brin gas upp till minst 0,.,,.
l jämföre ls e med 1895 å rs bestämmelser utgör denna iindring
1903 en skiirpning beträffande den binokul ii ra okorrigerad e
synskiirpan: En >> Sehlcistung >> = O,,, - O,, tillåtes ick e längre.
Om >> Oberkommand o >> som en högre in s tans , diir di spens skull!·
kunna erh å llas , talas icke heller i d en na författning.
Den 13 maj 1912 utkommo återigen nya författningar
(D. A. f. d. Marine 1912) , dc iinnu gälland e . lliir har bl o tt
den ändringe n vidtagits, alt >> der Inspekteur des Bilclungswcsen "
der Marine >> skall avgöra frågan om an taglig het, för så viU
>> Sehleistung >> å det ena ögat uppgår till minst O,, ;;, å det andra
minst 0,,,, (men 0," efter g las korrektion ) . Sålunda å ter igen
en skiirpning av den närmast föregåe nde bestämmelsen.
Vad betriiffar förhålland ena i England, få r jag framh ålla
fö ljand e:
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1 >> The l\an' Lis b . Ocl. 1914, finiH:' r man dc nu gä ll<lllde
bestämme lse rna för antagning av engelska sjö l.-ad elf('r . >> Candi dates for Nava l Cadetships >> . (Physi cal requirem ents for Can dielates forcommissio nsin the Royal N a vy (Juni 191±). >> Full
normal vision >> fordras å vartdera ögat för sig, utan ~llw ii ndan 
de av korrektionsgla s. Synskiirpeprii vninge n skall företagas
m ed Snell ens tabeller. Med >> full normal vision >> må tte emellt>rlid i En g la n d menas något annat, sannolikt ett n ~tgot hi g n ·
, - ~irde , ~in vad man i vårt lan d brukar beteckna som >> norm a l
synskärpa >> . Atminston e tyda dii. rpå följande rader i n åg ra
offici e ll a föreskrifter , utgivna i nov. 191 3 av Board of Trad e,
\<brine Departement: >> Normal vision is d efint>cl, for the purpose of these regulations , as abilily lo read correctlv nin e of
th e twe lve letters in the sixth Iin e and eig ht of th e fifte e n
letters in the seH·nth Iin e of a test shel'l plaCt·cl 111 a
goocl li ght at a distan ce of 16 feet from th e eye ». (Examina ti ons of masters and mates , shipp ers and seeond hand s).
Ehuru icke i egentlig m ening hörand e ti.ll frågan om sjii kacl ettcrnas synfi)rmåga , har jag lik\·äl här anfört denna e ngPIska definition på >> normal vision >> . Med fullt normal synskärp~1
bruka vi ju i vå rt land vanligen mena , att den under<;ökle
dechiffrerar samtliga typerna i vederbörlig rad på vederhörligl
a vståncl, t. ex. raden: M, R , T , Y o. s. v. på \Ionoyer's tabell ,
på 5 m e ters :wslånd. Men ej blott vid antagningen till sjii kadett u ta n ~i ven sedermera , omedelbart för e anstiillandct som
>> Probationary seeo nd lirutenan l», skall för elagas en und ersök nin g, m en de nna gå ng av >> Mrdi ca l Directo r General of th e
Nav y >> . Fordringarna iim cmellerlicl desa mma so m vid kaddt an tagningen.
För såda na fall , diir d e n sökand es föriiidrar eller l'iirmyn dare icke å tnöjas m ed resultatet av elen första , officiella, liikar llnd ersökningen , finnes tillfiille att didja hos en m ecl ic insl'
högre in s tans , >> Medical Board of Appeal». D enna b es tå r av
tre p ersoner: >> Di rector Gen<'ral of T h c Medical D epartm e nt
of th e Navy >> , e n tjiin s tcläkare, utsedd av >> thC' Medical Con sultati.,·e Board >> och slutlige n av en läkare, som skall repre sentera ifråga k o mmand e spt'cialitet: denn e senare välj es ut p&
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en lista ÖYer Jiikareexpc rter inom olika områden, vilken Jisla
uppgjorts av »the ::\Ieclical Consullative Board ». - Blir den
tmdersöktc icke approberad vid elen första läkareundersöknin gen, skoh hans målsmän erhålla b esvärshänvisning till ovanniimnda högre instans. Anmälan om förnyad läkareundersök"
ning skall inom en vecka efter första läkareu nde rsöknin gen
,·ara inlämnad till >> Diredor General of the Medical Department, Aclmiralty >>, och bör vara åtrii ljd av en bankanvisning
pä fyra guincas, till >> Accountanl Gl·ncral of th e ~aYv » .
Vad beträffar de franska sföJ..:ocl eUenw får j~tg niimna , all
för a tt antagas till elev i l'Ecole Navale (eleves-ofTicicrs ) fordras
minst O,u å ena ögat, minst 0, 4 å det andra, utan anY~inclande
av glaskorrcktion. Någon beshimmclsc om, att synskiirpan
efter glaskorrektion måste han1. något visst högre värde , har
jag ej kunnat finna. (N: o 35 , Bulletin officicl de la "Marine,
15 Dec. 1908). Undersökningar na skola företagas av marin liikare, i tvivelaktiga eller omtvistade fall avgöras frågan om
lämpli ghet av någon specialutbildad läkare å civi lt eller mililiirt sjukhus.
_-\v det ovan anförda framgår sålunda, att dc nuvarande
fordringarna vid antagningen av sjökade tter äro lindrigast i
Fran krikc, något strängare i Tyskland och ännu strängare i
England och Sverige. För överskådlighetens skull får jag framställa detta följande tabell:
Lägsta S a
ena ögat:

Sverige

England
Tysklan el
(eventuellt
efter pröV'ning i högre instan s)
Frankrike l

Lägsta s å
!In dra ögat :

J ,o

o,s

• Full vision•
(= J .o 9)

>Full vision ,
(- J ,o ?)

0,;:,

0,7.1

O.i5

0,33

O,G

0,4

l
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Låt vara em ellertid, alt fordringarna på sjökadetternas synförmåga Yariera gansl~:a betydligt i de olika hinderna, i alla
författningar angående denna sak finner man likväl som ett
tema rädslan för glaskorrektion. Jag vågar redan här fram kasta elen förmodan , att denna rädsla är något överdriven; m{l.hända speJar även konvenansen härvidlag in. Sjömän hava
nämligen i a Il mänhet en viss motvilja mot glasögon; även om
de hava i sin ägo ett par korrektionsidas t. ex. för see1ide på
längre h åll , använda de dem sällan , utan tillgripa hellre kikaren. :VIåhända är motviljan mot glaskorrektion en Jn·arleva
från segelfartygens tid, ty h elt säkert skulle bärandet av glas
för en kadclt eller sjöofl'icer vara betydligt mera till hinders
vid t. ex . sättandel av segel eller vid segelexercis än uneler
fullgörandet av de a ll ra fl esta åligganden i moderna krigs fartyg. Under mina tjänstgöringar ombord har jag vid ej så
få tillfäll en kunnat konstatera , att ljusbrytningsfel av olika
art, vilka vari t tillfinnandes hos äldre och yngre sjöofficerare
i trots av de nuvarande stränga bestiimmelserna vid kadettantagningen , i förvånande liten grad varit till hinders Yid vederbörandes tjänsteutövning . En och annan har, när så erfordrats, tagit till sina korrektionsglas , en och annan astigmatiker
har med stor fördel låtit förse sin privatkikare m ed cylinderglas (s. k. >> Aufsteckgliisen).
Såväl i 1905 som 1915 å rs föreskrifter för undersökning
av dem , som söka fast anställning vid armen, finner man , att
glaskorrektion är tillåten för officers- och reserYofficersaspiranter vid t. ex. beridna vapenslag. .Jag har svårt att föreställa
mig, att b~irandet av glask·orrektion skulle i högre grad minsk a
sjöofficeren s militära kapacitet , t. ex. fartygschefens å en l :a
klass pansarbåt eller sekondens, än k avalleriofficeren s, t . ex.
skvadronsch efens. Sjöofficeren på bryggan torde hava min st
lika lätt för alt ham sina korrektionsglas till hands eller att
medföra ombord ett eller annat par res ervglasögon som ka.-alleriofficeren under t. ex . en patrull- eller rekognosceringsi;tt.
Vid upprepade tillfällen har jag talat med officera re vid be-ridna vapen slag om glaskorrektionens eventuella nackdelar och
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funnit. alt den glasögo nbiirand e kaYalle ri- eller arlillerio JTiceren
icke torde kunna belrakt as som minden·ä rdig ur tjänstes ynpunkt i fiirh:'ill ande till dem, som icke behöva glaskor rcktion .
J mera i:in ett avseend e förhålle r sig frågan om ögonen s
funklio nsdugli ghet inom marin en gan ska analogt med dPnsamma inom järnväg stjänste n, åtminst one vad helditfa r vissa
befattni ngar inom densam ma. Vid besvara ndet :w frågan:
glaskor rektion eller icke? finner man , all ej så få yttre gemensam ma faktore r måste tagas med i räkning en. I detta
sa mmanh ang torde det därför vara av ett visst intresse att något närmar e omnäm na en uppsats av N. ?I'L Black i >> The
Americ an Journnl of Ophtha lmology >> , febr. 1906. Han kallar
sin uppsats : >> Advant ages and disadva ntages of gl:lsses in railway service ».
För alt bilda sig elt omdöm e om de amerik:111ska ophtha lmologe rnas shillnin g till korrekt ionsgla s hos ji1rnvägsm~in utfiirsta lydde
s~inde Black en cirknl~1rskrivelse med sex frågor; den
cl vid
ti~insteti
års
6
minst
pfter
har
gsmnn
j~irnvä
s:'i hiir: >> En
arna
fordring
Ila
fy
liingrc
c
k
c
i
ts
t'll efterunclt>rsökn ing befunni

anm~irk
utan
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färgsinn
lwtriiffa ndt• synskii rpa ( Lltan utns):
det
en
m
ringar;
ning, ögonen för ete icke n ågra sjukliga föriincl
befinne s, alt jiirnviig sm:mnc n med glaskor rektion kan fylla
forclrin garnn. A n ser N i en såda n man ofarlig för trafiksä kerheten (>> a saft> nl::tn »)? , På de till ett antal av c:a 600 ut-;iinda förfrågn ingarna erhiillos -±63 jakande och 22 nekand e
svar. Ur elen intressa nta uppsats en vill jag referera följande :
l nviincln ingen att gl:tsen bliva nersmo rda och smutsig a besva ras så l und a: det lid r r in te t tvivel , att de k u n n a bliva mycket
smutsig a, men smutsen är ej jämnt föreleJact på glasen, utan
mellan smutsan hopning arna finnas nästan alltid relativt klara
smärre partier. Vidare framiHi ller författa ren det egendom liga
däruti, att smutsbe läggnin gen på glaset verkar ojämför ligt mern
störand e vid seendE' på nrira håll , t. ex. vid läsning, än vid
a vståncls seende. Praldis kt taget kan , säger elen amerik anske
förf. , detsam ma sägas beträffa nde glasens beläggn ing med vallen eller snö:. >> through th e small areas not covered with the
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moislur e one can St'l' dislinci ty as far as the almosp heric condi tians will p ennit with the unprote cted eye, if not farthcr ».
För övrigt hiinvisa r han till , alt man. med tvålpre parat, bl. a.
»1:1sin ,, , kan hall a glasen ,, fog and moistur e free ».
BetriifT ande imbilcln ingen p~\ glasen , när desamm a helt
pliitslig t ntsi:ittas för en högre tempera tur, (mot vilken för övrigt prepara tionen m ed >> lasin » eller liknand e medel med stor
fö rdel kan företaga s ), inYiinder han. all imbelag da glas bliva
fullt klara pa mindre i·in fem sek .. när de åter komma i beröring med de n kalla luften och clrngct, d. v. ~. niir lokomo tid"örar cn sticker ut hunzcle t vid sidan av lokomo tivet för att
iakttaga signaler . Imbeläg gningen på glaset kan sålunda vis . ·erJigcn hindra lokomo tivförar en att se kl:irl blott för någr:1
ögo nblick. m en, framh:111er han. ungefiir lika li"inge år han oförmögen att se tydligt pn avstånd , niir hans Pgna obeväp nade
ögon utsättas för regn. snöglop p l'ilPr stark blåst. På ett annat
ställe i uppsats en omntim ner dt>ssulom Black, alt amerik ansbl
lokomo tivförar e och -el dare i mycket stor utstriiek ning (90 %
av dem h:1n talat m ed i denna sak ) begagn a skydels glasögo n
i en eller annan form ,-jcl tillfiille n s:\dnna som de ovannä mnda.
- Faran av a tt åtminst one infattad e glas uneler tjänsteu töv ningen skufle lätt kunna slås siinder. anser Bl:ick vara så goH
som ingen: ett slag. som är tillriick ligt kraftigt att krossa infattade glas mot dess biirarcs an.-ikte , gör honom för tillfälle t
oljänstb n r ii ven på an n at si1 t t i:in clårigen om. att synförm ågan
blir mer eller mindre nedsatt genom förluste n av korrekt ions glasen. Ögonsk ador genom intrii.ng ande av fragmen t av kor rektions glasen i iigonglo ben äro också relativt siillsvnt a. Enligt
Black skulle bl. a. dt> m era framträ dande fördela rna av "'rrlas.
ko-rrekt ion hos järnväg smän vara följande :
1) höjande av synskii rpan och funktio nsdugli gheten hos sådana järnv~igsmän. som nå gon lä ngre tid, 6- 10--15 år, varit
i tjänst. Om dem säger Black: ,, De äro då i sina b~1sta år i
aUa andra avseend en ; deras erf~ren h et fn'i n långa års utbildn ing
och övning och den varsam het och ansvars känsla, som följer
med åren. upp·v:'-iger mera ~in väl ynn edsättni ngen • . En av
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de amerikanska ophthalmologer, som besvarat Blacks ci rkulär,
de Schweinitz, skriver på tal härom följande: >> l am very much
of the opinion, that employes should be allowed to t~se glases when it is necessary under the conditions, " ·h1ch you
:le;cribe. I \Youlcl be very absurd if they \Yere rnl~cl. ?ut.
Commendants of battleships, officers in all of ~h e . ClVthzed
· O f tl1 e ''"ol·ld
and officers on Trans-Athmllc hners, all
arn11eS
,,
'
use o·Iasses w hen i t is necessary ».
o
k .
2) Erbjudande skyeld för ögonen mot bh1sL, rök, as ·a, Isdimma, regn och snöglopp; vidare ett visst skydd mol hettan
och bländningen vid eldning.
Och på ett annat ställe i uppsatsen samm.~nfa:tar.. ~lack
glaskorrektionens fördelar hos äldre järnvägsman pa folpnde
sätt:
»\Yith the vision of thesc men raisecl to lhe requirccl standard and protected from wind, dust, mist, sno\Y and s~cet by
~- lasses it stanels to reason they are safe men. safer m facl
;han tl~e manwith standard vision , IPss experience and nnpro·
tccl:ed eye. »
I den resume som Black slutligen gjort i. sin uppsats,
framhåller han bl. 'a .. att nackdelarna av glaskorrektion i ~:~rn
v~igstjänst icke äro tillräckligt stora för at~ kun_na göra en ]:n·n .. ·
ol;',t111 pl 1'oo- eller osäker för jånwagsdnflen ( » tmsaie ») ·
n1gsn1an
.
Och sin uppsats avslutar han sålunda: »Il 1s _the consensus
of opinion among th e ophthalmologists of the Umted ~lates that
an engineman or fir eman wearing glasses on duty JS as safe
an employee as one \Yithout them , if not safer.•
Innan jag öwrgår till frå gan om eventuella lindr~_ngar uti
nällande bestämmelser angående sjökadetternas synskarpa och
~en därmed på det intimaste sammanhängande frågan om glaskorrektion i större eller mindre utsträckning, torde ~et emel lertid vara skäl aU nämna några ord om ljusbrytmngsf:len,
deras inverkan på synskärpan och ögats militära funktionsduglighet, samt slutligen dessa fels för~k~mst inom de åldersklasser, som hän·idl::tg kunna komma 1fraga.
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Som Steiger framhåller i sitt ar 1913 utkomna :n·bele om
uppkomsten eller uh·ecklingen ::tY människaögats spheriska refraktion, torde man kunna betrakta det emmetropiska, det »llormala », ljusbrytn ingstillståndet som ett stadium i ögats nh-cckling. Det nyfödda barnet iir ju i regeln hypermetropiskt (översynt, c:n 2- 3 D , enligt Herrnhciser, Straub, Falkenburg) , ocb
ögat förblir detta hos de flesta under de allra tidigaste barnaåren , hos en del av mänsldighelcn hela liYet igenom. I-Ios återigen en annan del ÖH'rgår del hypermetropiska i det emme tropis k a Jjusbrylningstillsta ndct o c h slut! igen Yia del s islnii m nda i det myopiska (närsynthet ) hos ej s{l få indiYider. Denn~•
senare övergång torde Yiil nua atl betrakta som en patologisk
företee lse . Anda till det 20:dl' Je\·nadsarcl tilltager emnwtropien och myopien procentuelll på bekostnad aY hypermelropien. Att emellertid iiH'n det lju shrytningsfel, som henii.m1ws
astigmatism, ej alltid ii r fullt konstant hela liYet igenom , i all
synn erhet betriiffancle dess inYerkan på synskiirpan , torde framgå aY det fiiljnndt~. .-\ tt Yidarc , som m:1n förr mera allmiint
trodde , en större nedsiittn i ng a\. synskärpan intrii !Ta de blott p:i
grund a \· å ld ern, får Yiil ansPs mera som undantag iin som
regel. Oftast iiro Yäl ljusbrytningsfel med i spelet.
Om man också, sflsom Steiger. ic k c skulle Y ara heniigen
sätta likhetstecken nwllan emmelropi och normal ljusbryt ning, så torde man likYiil icke kunna förneka, att det emnwtropiska eller i det närmaste emmetropiska ögat är det ideal:1.
Må det tillätas m ig, att först nämna m'\gra ord om del
hype rm etropi ska ljusbrytningstillsh'\n clet. ~Ted hyperme!ropi
(översynthet) menar man som bekant det ljusbrytningstillstån d.
varvid parallellt i ögat infallande strålar brytas samman till en
punkt först bakom niithinnan. förutsatt niim.ligcn , att ögnt befinn er sig i accommodationsvil a. Ett s{tdnnt öga är s:'\luncL1
för kort. Vid detta måste som bekant ciliarmuskeln tagas i
anspråk för seend e på s:'\vii. l niira som liingre håll, ögat måste
ständigt accomodera och i allmiinhet desto mera, ju högre graden är av den totala hypermetropien. Vid 16- 25 åt ntgiir den
manifesta hypermetropien ungefiir hii.lften av dPn totala: med
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falle t med l'Lt anna l ljus å andr~1 sida n inga lund a siiga s vara
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Vid uppgöra nd et a v denna tabell h a r Beck t ydligen f örutsom
satt fr årlYaron s h äl av my opisk a ögon hottenför ändringar
a v en komplicerande astigmatism . 1\: ä n t är ju nämligen , a H
även m ed b äs ta m öjliga korrektion a Y my a pi en m edelsynskiirpan i likhet m ed Yacl som för ut nämndes h eträffande hy perm etropien sjunker m ed tilltagande m yopigrad , n ~'\.got som vii.J i
allmän h et k an förklar as genom ögonbottn en s b esk affenh et. Si\Junda har L einin ber g (Gr ae fe-Srem isch . H andb. des ges . .-\ugenh eilk. ) vid undersöknin g av 2,893 nwopiska ögon funnit föl
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För att n u återgå till frågan om myopi bland kadettern a
före faller det vid studium av författningarna som om rigori ~.
m en gentemot detta ljusbrytningsfel upphört från och med d et
ögonblick, då t. ex . 13-14 -åringen blivit antagen . Ingenstädes
h ar k unnat påtråtfas någon föreskrift om att synförmågan skall
u ndersökas sedermer a vid vissa bestämda tidpunkter under
sk oltiden eller t. ex . om ede lbart före erh ållandet av officersfullmakten . Att den b estämmelsen, att CSK skulle göra anmälan ,
om kadettens synförmåga under skoltiden i anmärkningsvärd
grad b livit nedsatt, icke visat sig fullt effektiv i verkligheten ,
t orde framgå av den omständigh eten , att närsynthet förekom m er inom sjöofficerskårens olika grader. Att den s. k . skol m yapien sålunda förekommit inom vå r sjökrigsskola såväl som
inom andra skolo r, ä r ju in tet förvån ande, i all synnerhet , n är
m an erinr ar sig, att ända till för några å r sedan antagningen till
sjökadett skedde redan vid 13--14 års ålder. Skolmyopien blir
sällan höggradig ; den angriper det växande ögat under imrer kan a v s kolnärarbetet. Efter studentåldern tilltager myopien
i r egel obetydligt eller icke alls ; och ännu sällsvntare torde väl
vara, att den börjar utveckla sig efter nämnda tid. I militära
u ndervisningsanstalter torde väl uppkomsten och utvecklingen
~v myopi i viss mån motverkas av flitigar e kroppsövningar, ett
1 a llmänhet fri skare och rörligare liv.
Gymnasierna visa som
bekant också i allmänhet ett högre /o -tal myaper än militära
sk olor. Som jag icke har att tillgå någon större svensk stati stik över myapi en inom dessa senare, vill jag nämna, att av
t yska annen s kadetter befunnos under å r en 1882- 87 (11 ,000
k adetter) omkring 24,a % närsynta, p er å r räknat. I >> Selecta »
(högsta klass en ) uppgingo de närsynta i allmänh et till över
30 7c . Mera än hälften a v de närsynta konstaterades h ava
fö n ·ärvat sitt ljusbrytningsfel under skoltiden . Myapien b efanns vara fortskridande ända till 15- 16 :de å ret ; i de högre
klasserna sålunda företrä desvis stationår. Kadetterna kommo
i n i ·skolan vid 11- 15 å r och gingo ut som officerare vid 1.9- 20.
( "Berich t i.iber des Vorkommen der Kurzsichtigkeit und des
Grades derselben im Kad ettenkorp s während der JalU"e 1882--
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1887 , i s~m. Bericht Lib er die 1\.önigl. Prenss. _\rmee, 18841888.)
\led hänvisning till det nu anförda heträiTandc skolmyopien torde det sålunda kunna sägas, att nu efter vår sjökrigsskolas omorganisation, då det fordras avlagd stuelentexamen
och minst 17 års ålder för att kunna bliYa till sjökadett antagen ,
myopifrågan kanunit i ett annat och betydligt gynnsammare
b.ge: sannolikh eten för uppkomsten av en tnyopi .under skolticlen torde hädanefter kunna anses som ganska ILtcn.
J ag övergår nu till att n~imna några ord om det ljus brytningsfel, som måhända är aY Jlka stor betydelse för ifrå~a
varancle utredning som de båda redan nämnda, nämligen asttgmatismen . På grund av detta fel har mången aspirant till
sjöofficersyrket icke kunnat prestera den synförmåga, som författningarna fordrat för antagning , och genom samma fel har
m era än en sjöofficers synskärpa blivit mera eller mindre nedsatt under tjänstetiden. Man skiljer ju som. hekant mellan
olika former av astigmatism alltefter huvudmeridianernas olika
ljusbrytning. U n der det alt, som förut nämnts , hypPrmetro pien och myopien bero på en olärnplig axellängel i fiirhållanclc
till det ljusbrytande systemet, så lwror å andra siclan astigmatism en p å en oregelmässigh et i själva det ljusbrytande syste·
mct: strålarue brytas olika i olika m eridianer. Står den starkast brytande meridianen vertikalt, talar man om direkt astig matism , står den däremot horisontalt, kallas astigmatismen
invers. Men dessutom finnes en form med snedstä llda huvudm eridianer, s. k snedaxlad astigmatism, son'l är ganska sällsynt. D en direkta astigmatismen är avgjort den vanligaste ;
många människor med en direkt astigmatism, uppgående till
1,, D eller mindre, hava en sy nskärpa = 1,, utan glaskorreklion , men finner man ofta, att en avsev~ird ytterligare höjning
kan ernås med cylindcrglas. Vid högre grader kan emell ertid
elen direkta astigmatismen inverka betydligt synnedsättande ;
en fön!ställning härom kan erhållas genom följande av Miigge

angivna värden:

<
1,0 -

Synskärpa:
(utan glas)

0,8
0,6

l,o D
1;26 ])

D
0,5
D
0,4
0,3
D
m en i allmänhet erhåller man vid de låg- eller m edclgradiga
astigmatismfallen en ganska god sy ns kiirpa med korrektion.
l de fl esta länder har astigmatismen uteslutit att stort antal
individer rrå n krigstjänst, förs åvitt nämligen den fordrade syllskärpan ej kunnat ern ås m ed sphäriska glas . Under nu pågående v~irlclskrig har det emellertid på flera håll visat sig nödvändigt att för höjandel av kombattanternas antal utnyttja äv en
astigmatici och fördenskull tillåta cylinclerkorrektion.
Den astigmatismform, som för denna utredning torde hava
det största intresset och betydelsen , lär väl vara elen s. k. inverse. Och delta företrädesvis av det skä let, att den tilltager
med åren.
I ögoniiikarens praktik händer clet ej så sällan, att perso ner omkring 30-årså ldern uppgiva, att de på senaste tiden bör jat se illa på såväl längre som kortare håll, efter att förut hav,t
sett mycket väl, och mycket ofta befinn es det, att deras syn nedsättning har sin förklaring i en inv ers astigmatism. Men
denna form tilltager även procentuellt med åren; r edan 1887
påpekade Schön den avseviircla ökningen från decennium till
decennium, vilk et sedermera hekr~iftats genom talrika stati stiska sammanställningar.
För att visa dPtta får jag hiir anföra n ågra %- tal ur den
av Pfalz uppgjorda statistiken, biimtacl ur GracfP-S<rmisch ,
Handbuch der ges. Augenheilk.:
1,25-1,75
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l\Iecl elen nu gjorda resumen över olika ljusbryningsfel har
jag velat framhålla, att de äro vida vanligare och bel10\·et av
korrektionsglas för uppnåendet av »normal " synskärpa >ida
större än vad man i allmänh et föreställer sig.
Me n även på en annan väg , nämligen genom lämnande ns
direkta statistiska uppgifter , vill jag söka komplettera min ovan stående framställning. Av alla dc otaliga massundersöknin garna i skolorna vet man ju, att myopin är vida sällsyntare
på landet, tilltager i gymnasierna och dylika anstalter från kla ss
till klass o. s. v. Myopistatistik en i den tyska kadettkåren
har jag i det för egående omnämnt. ·M en , det är, so m Steiger
framhåller i sitt ovannämnda arbete, att b eklaga , att man
vid d essa massundersökningar icke beaktat hyp ermetropien i
samma grad. statistiken saknar en viss enh etligh et, " die m eist
vernachhissigte Hypermetropi e ist selten mitb eurteilt " .
I Schwarz's Encykl. der Augenheilk. säger sig Silex efter
flera års undersökningar hava funnit, att blott 65 ';~ av d e
unelersökta barnen visade sig äga HlOrmab> synskärpa och nor mala ljusbry tningsförh ållanden . Och detta trots d et att Silex
som normal ljusbrytning hos d e undersökta, som ju alla voro
barn , m edräknat hyp ermetropi upp till 1,o D. Allra värdefullast för ifrågavarande utredning skulle givct\·is vara sådana statistiska sammanstiillningar. som omfattade
blott individer vid 20- å rsåldern ; sådana äro emellertid ytterst
sparsamma ; visserligen har man i d e värnpliktiga ett samlat,
likvärdigt material för refraktionsundersökningar. m en dels
kunna sådana ej m edhinnas vid inryckningen, dels äro de m ed
dylika undersökningar förtrogna Iäkarne relativt få inom mili tären. Och äldre statistiska sarnmanställnin gar äro vidare b ehäftade m ed det felet, att astigmatismundersökningarn a på tagligen ~iro mindre exakta. En enda mera omfattande statistik , omfattande blott 20-åringar, har jag kunnat pMrii.fl'a:
R·oth undersökte nämligen år 1896 värnpliktiga till ett antal av
1,900, han b estämde r efraktionen förmedelst skiaskopi : i sin
statistik har han uteliimnal :1lla ljusbrytnin gsfe l under l. o D.
Han fa nn följande:
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Hypermetropi i 76 fall , (= -! ·, ~ ),
Myopi i 1-!0 fall (= 7, ., 'ld,
Astigmatism i 139 fall (= 7," o/o).
(Roth i Diims, Han db. der Mil.-krankheiten . Bd III) .
Herrnh eise r (Graefe-SU'misch , Handb. der ges . .\ugen h eilk. ) har gjort en stor statistik beträffande för ekomsten aY
olika ljnsbrytningsti llstånd; denna omfattar 11 ,000 ögon av
olika å ldrar ; bland samtliga dessa fann han 55 , , ~{ hypermetroper, 13,0 Ve myoper och blott 31,;; 'lo emmetro pe r. d. '"· s.
personer m ed normala Ijusbrytningsförhållanden . Ej mindre än 2/ 2 ay d essa ög-on voro sålunda behäftade m ed ljusbryt ningsfel i högre eller lägre grad; ty säkerligen hm·a hiir även
d e allra lägsta hypermetropigraderna medräknats. Yid 20 årså ld en~ fann H errnh eiser c :a !8 o/o H , c:a :12 't, E och c: a
20 7r :.r.
Aven Hanclall's statistiska undersökningar, omfattande•
200,000 företrädesvis unga ögon, ådagalägga å ena siclan hy permetropiens stora procentiska öv ertag, men å andra sidan
stegringen aY myapi en under inflytande nY sko larhetel.
För dc nu anförda statistiska sammanstil ilnin garna har
tydligen legat till grund unelersökningar av sådant folkmaterial ,
som icke eller åtminstone ick e i någon större utsträckning förut
prövats betriiffande synförmåga och varur en hartgallring företagits. Att ljusbrytningsfel emellertid gans k a talrikt förekom ma äYen bland sådan p ersonal , som för att vinna tillträde till
vissa verk samhetsområden måste prestera en tämli gen hög syn skärpa, utan mwäncland e ~w korrektionsglas , tord e framgå a\'
följand e data:
I en <W Oloff public e rad uppsats: »Das _\uge und se itw
Bedeutung flir den Marinediensb (\lnrin e-Huncl schnu 1910 )
finner man , att Yicl hans under 6 år företagna » ~aclipriifungen •>
ej så sällan synnedsättning konstaterats; huvudro ll en speladl'
hypermetropi och hypermetropisk astigmatism , »som b åda ofta
förekommo i marinen " .
I Oesterreich. Eisenbahnzeit., l'\ :r 26. 1908. omniimner
v. Hcnss, att 9 7a av d e r edan anställda m ed ticl t> n bliYit odug -
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lig;l på grund av högre grader aY h ype rmelropi. Korrektion
f ii r j ii rndgsmii n t il låtes tydligen icke h ii r.
:\lurra~' (Annals of Opbthalmology, Jan. 1H03) fann Yid
en undersö kning av 4,608 jiirnYäg sm~in 9 ,~ ~. r vara i bel!oY
a\· glaskorrcktiOJL
I Statisl. Report of the Health of Lhe Xavy, for th e Year
1909, finnes <'Il uppsals a vfleel-surgeon \Vi Id e y: »Ex am inalion
of sight of men of the gunnny schoo l». AY elensamma framb ehäftade
"'uar , alt aY 676 undersökta YOro 102 (= 15 ,l7, 2'/c)mvoper
och
rmetruper
llype
Yoro
12
nwd ljusbrylningsfel;
1,,
över
refraklionsl'el
ett
8 asligmalici. 46 av de 102 hade
D, men under 3, 11 D , 12 över 3, 0 D.
l uppsatsen beler det Yiclnre:
»The dcf'ecls are eaused almost t•nlirely lw i·efraetive
errors, ehiefly by astigmatism. Organic clise:1se being rare.
incl ee cl , otily 4 eases, or 0,"'' per Cenl., of arganie disease
uncomplic;1ted with refractivc crror are recorclerl. -- - - IL
'"as somewhat astoni shing to l'incl tllal co ngenital clefeets such
a s astigmatism ;mcl other re!'r:1ctin~ etTors should hav e been
undelertecl a t the exa m i nations on en try Lo the Service ». Samtliga undersökta Yoro mellan 25 oc h 35 år. Unelersökningen
föret ogs s{n·iil med Snellens tabeller oc h glas som med skiaskopi.
I samnw engelska årsntpport finnes ~iven en uppsats of
of b''Ull.
.. h
'Vhitelc•,..,·e·
J
i""' evesioht
.
i'I e"\,_ l-sur••·etm
b b . . >> Rej)Ort~f leslin••·
b
..
l:1ycrs etc .» Han undersökte 1mder år 1909 2,289 man av ungef~ir samma åld ersklasser som de föregåend e; därvid fann
han 77 man (c:a 3,, o/o) m ed symwclsättning, beroende på
rel'raktionsfl'l; hänt\' 32 asligmatismfall. I-Jans undersök ningar, som fiir ÖYrigt vittna om mindre Yctenskaplig noggra nnh el
och kritik iin \Yilcll'v's , fiirdogos hlolt med tillhjiilp ~~v Stwllens
tabeller.
:\feel min nu avslutade framställning a,· ljushrvtningsf'clen ,
deras korrektion och deras inverkan på synskiirpan samt deras
frek \'l'HS har jag velat pointern , :1tl man i allm}inhet icke i
vederbör li g grad riiknat med ljusbr~r tningsfelen vid stipul erandet av an Lagningsfordringa r. a l t man låt i l begreppet svnskärpa
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skymma bort begreppet refrak tion och att synskärpan, i all
synnerhet den okorrigerade, är en föränderlig faktor: del en:1
ögat blir myopiskt uneler uppväxt- och ungdomsåren, hos ett
annat iiga manifesterar sig hypermetropien, hos ett tredje gör
sig astigmatismen gällande i allt högre grad o. s. Y.
:Men å andra sichln få nalurli gtYis kadetternas ögon , varom
här ju }ir fråga , icke fiirt'lc några sådana fel , oregelmiiss igheter
eller sjukdom san la g, som man med gans ka stor bestiimclhel
kan föruts e sko la a\'Sl' Yärt nedsätta tjänsteduglighet e n i en
framtid. Ej nog med salunda, att elen undersökte Yicl antagningen fyller dt• stipu lerade minimifordringarn a beträffande
synsk~irpa , utan man hör ii.,·en siika att med vetenskapens hj iilpmede l fiirYissa sig cliirom, aU detta m ed elen stiirsta möjliga
sanno likh et äwn sk:1ll bliYa fallet under elen kommande tjiin steticlen. Av synner ligen stor Yikt iir dl'! också, att den undersökte så tidigt som möjligt far n·ta, om hans ögon liimpa sig
för en viss bana ; riske n för honom att sedermera måhiincla
nödga s avbrybl en sådan , Yicl Yilk en han lnumil knyta sin:1
förhoppnin gar, iir gin'LYis mindre , jn sorgfiilli gare un ckrsiikninge n ii.r vid hörjan aY karriiiren.
D en första frågan, om lindringar skulle kunna göras, och
detta naturligtYis ch1 ulan atl sjiiofficeran1es tjänstedugli g het
ombord blir diirpå lidande. m as te enligt min b es lä mcia önrtygelse besvaras med ja , försåvitt nämligen merl ,, svnskiirpa ,.
menas elen okorrigerade. Betriiffancle de n efter eventuell k orrektion erh å lln a synskiirpan n 'i.gar j:1g diiremot icke tillråda
någon som hiilst lindring. 1\Iecl hänvisning till Yacl som i det
föregående :111förls betriifl'ande fordringarna p å snnska och
utländska sjökadetter. hetriiffand e glaskorrektion och slutligen
beträffande refraktionsfelens frekYens vägar jag påslå, att en
lindring iir motiYerad. En sådan skulle icke blott kunna göras.
utan bör också göras i sjliYapnet,s intrtsse, för alt unelerlätta
rekryteringen. Ej så få äro dc för vapnet ifråga vtterst in tresserade och i alla andra ~wsecnden iin just b eträffande den
viii b -alificerade yu no·_
S ...Ynnerli~:ten
synskärpan
okorrigerade
v
..
......
~w nu criilland e
lingar, som under åren m [1st refu seras p:\ !:!'nmrl
..._,
~

~
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hesU\mmelser. Dessa Yerka nämli gen ytterst striingt bctrii.ff::mde än'n ganska J:iga gra der aY myopi oc h a stigmati sm , m cdan de kunna låta ii.v en tämligen höga grader av hvp ermetropi.
passera. Huru allmii!'1t för ekomma nde dessa tre lju sbrytnin gsfel äro. oc h huru ödeseliger för den ok orrigerade sy n skärpan
~om ii.v en hypermetropien med tiden kan bli\'a , framgår av
det för ut a nförda . Betänkligh eterna mot glask orr ektion äro
enligt mitt förmenan de a vgjort överdrivna. ~futatis mutandis
m :1ste jag a nsl uta mi g till elen amerikan sk e ophthalmologen
BJack's m ening beträfl'ancle glaskorrek tion ho s _järn\"ägsmän.
U tom det em ellertid, att i nu gällande bestämmelser ick e
nämn es det a llra Yanligast för ekommand e Jjusbry tningsfelet,
h ypermetropien , hava dc för övrigt Yisat sig ineff ektiva även i
sa måtto. att de in galunda lyck ats förhindra för ekomsten av
i-iven andra w nnedsä tl:mde ljusbryt nin gs fel inom svensk a sjöofficerskår en.· -:\"ag on sta li stik, omfattande samtliga sven ska
sjöofficerare, har jag ick e att h ~invisa till för att stödja detta
ntitt p as tående : m en :w det i det för egåend e anför da kunna
ju dragas slutsatser. Tack vare denna in effektivitet har
svenska fl ott an em ellertid fått behåll a mera än en duglig, in tresserad oc h för Yapnl'Ls utveckling Yärdcfull o-tri c er. Sådana
beshimm elser som dc nuY arancle fhr an tagnin g :w sjökadetter
torde sålunda kunn::1 bet ecknas som halvmesvrmässiga med
h änsYn till officerarn es svnfbrmåga. De aYse .in visserligen
alt fÖrhincln~ synn edsiitt::11~de ljusbrytningsfel o. d . inom sjöoffi cer sk å re n: m en fiirm å ej detta. Om man däremot från
första s tund hade komp letterat kadetternas antagning·sbestämmels er m ed den föresk riften, att officeren allt framgent skull e
kunna fylla de för antagning till kadett fastställda fordringarna,
bland m~nat vid elen undersökning, som numera skall företaga s
enligt R\1 I , § 23 , 8, had e åtgärderna för hålland e av sjöoffihög standard varit fullt kon Yid en
cerarn es svn
•
o
. förm åO'a
sekv enta . En sådan föreskrift skulle em ellertid hava fått en
årens numerär och för ho" "o·st behi.nkli
.
oa verk::1 n. p å SJ·öofficersk
.
orsaka t å tskilli ga ledsamheter .
.Jag övergår nu till att b esvara frågan , vilka lincllingar,
som sk ulle kunna ell er böra göras uti gällande bestämmelser.
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Att w1gon avprutning icke är tillradlig bctrii.!Tandc den k orrigL'racle syn sk ärpan , ä r förut framh~1llet. Fö r att möjliggöra, att
kadetter skull e kunna antagas även bland de till ett ganska
högt procenttal uppgående indiYicler, som på ettdera eller båda
iigonen äro b ehäftade m ed lindrigare ljusbrytllingsfcl , skulle
jag vilj a fön•s lå, att det för a ntagning till sjökael ett skulle
fo rdras:
l ) att den okorrigerad e sy nskärpan sk ulle uppgå till:
minst 0, 3 å ena , minst O,, å andra l'll er
0." ))
0,4 )) ,
0.:, ,, båda, el. v. s. så att summan a lltid skull e uppgå till min st 10/ 10 , dock å intetdera ögat understigand e 0,3 .
Som fra m går av de vid dc olika ljusbrytningsfelen anförda
tabellerna över de olika lju sb rytnin gsfe len s inverkan p å synskärpan . är härmed ·ocks~1 en viss gräns satt för felets grad.
Beträffa ndP myopien torde denna gräns, för det sämsta
ögat , ligga vid ungefär 2,n D, beträffande astigmatismen ungefär vid 2,0,-3.n D.
2) att syn skärpan efter korrektio n med sphii.r iska ell er
cylindriska glas skull e uppgå till min st 1,0 å ena ögat, minst
0,8 å det andra. _\ven härige nom sättes ju en viss gräns för
refraktionsfelets gra d och hiirmed förskaJTar man sig en viss
garanti för att nedsättnin gen av den okor ri gerade sv nskärpa n
ick e ii.r b eroende p å något annat än ett linclrig::Jn' lju sbrytningsfl'l: m en dessutom s kulle det fordras ,
3) att ögonhottname ick e förete n ågra som hiil st sj ukliga
l'örii.n cll·in ga 1·.
, .id el e n enli gt R~I I , § 23 , 8 fi.ireskrima unelersöknin gen
fö r officers befordran ti ll h ögr e b eställning torde väl också
böra kontroll eras. att han fo rtfarand e fyller de under punl~ 
terna 2 oc h 3 ov::1 n föres la gna fordringarna . Atmin stone så
snart elen okorri gerade syn skärpan icke uppginge till 1,0 och
O. s, borde vä l unelersökningen av såväl kadetter som officerare
fö r etagas en ophthalmolog . Till ledning vi d komm enderingar
f·orcle väl ock så generalrullan över sjöoffi cerskåren böra kom pletteras m ed uppgifter, huruvida korrektionsgla s och i så fall
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\·ilka som erfordrats för fyllande aY rlc i punkt 2 föreslagna
fordringarna. Ty med den allt längre drivna specialiseringen
inom sjöYapnct kan det tänkas , att den militära erfarenheten
oive•r vid .handen ' atl glaskorrf'ktion
är menlig för Yissa specialv
uppgifter. Det kan t. ex. tänkas, att särskilda fordringar måste
stä ll as på Yissa bland eld ledningspersonalen . För placerandel
~lY officerare på det fåtal poster, där glaskorrektion av rent
militära skäl icke är eller kan bliva möjlig eller tillrådlig, skulle
ju sedermera kunna utfärdas särskilda föreskrifter. i likhet
med vad som redan skett betriiffanclc U-båtspcrsonal och kanönriktare. En lämplig a n ordning torde viil också ntra, om
del någonstädes i författningarna uttryckligen sades ifra11. att
såda na sjiiofficerarc, som hehöYa gla skorrektion för uppn åendt>
~lY S = 1,"' och S = 0,8 , icke äro lämpliga på v:uenda post
inom sjövapnet, men Yii.l sannolikt de allra flesta. Det ];;an icke
vara annat iin fördelaktigt , att aspiranter på yrket ifråga och
deras m.ålsmän redan från början finge delta klart för sig.
Glasl;;orrektion inom svt>nska marinen bör sålunda kunna
tillåtas i större utstriickning inom tjänsten än hittills och bör
iiven anbefallas. där sådan befunnits erforder li g. \'i\.r flotta~
striclwärdc skulle sannolikt icke fiirlora därp~\. snmarr tv}irtom.

~
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Innehåll i åtskilliga maritima och krigsvetenskapliga
tidskrifter år 1918.
strategi och taktik.
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Kungl. Örlogsmannasällskapets tävlingsämnen för år 1919.

Artilleri tidskr ift .

= Ar my and K aYy Gazotto.
= Tidskrift for Sonosen (Dansk).

=

Illustrerad Militärrcvy.
_ Jahrbu ch der drahtlosen Telegraphie und Telephonie.
= Journal of the R oyal Artiller)~ . Institution.
_ ;Journal of the 11oyal lJnitccl 'ervJC'l'
= Kornnwrsiella M.edr1cl ande n.
,.
.
.
= Svensk KustartilleTitidskrift.
K T.
K.\" . .-\. H. (T.) = Kungl. 1\rigsYett'nskn psnkademi ens Hnn rll1ng·nr (.[trl skr ift).
Franr;aisl' .
Marin{'
La
=
L ~r. r.
Monitcur de la Flotte.
~r. el . L. F.
= Mittcilunge n nus clrm Gobiete des Scc\\·escns.
11. G. s.
Militärnyhcter.
=
M.:\".
Rund schaLL
Marine
=
M. R.
= The military snrgcon .
M. S.
= Svensk :Militär T idskrift .
11. T .
= The naYy (amerikan sk).
K . ,.\.
= The navy (engelsk).
K. E .
= The navy and military record.
K. M. R
Kautisk tidskrift.
K. T.
: N orsk. ti dskrift for Sjewresen.
f\ . T. f. S.
NaYal Institute.
P. C. S. S. I. = Proccding:s of the United States
= Rev ue d'artilleric.
R.....\..
= Revue maritime.
R. 1J.
= Scientifi c Americn n.
S. A.
= ScanclinaYian Shippinll· Gazette.
s. (;.
= SYonsk Utrikeshandel.
s. "G.
= Tidskrift i Fortifikation.
T. :F.
= Tidskrift i mil i t ä r hälsovård.
T. H .
= Tidskrift för maskin ister.
T. M.
= Teknisk Tidskrift.
T. T.
= United Scn·ice Gnzettc.
"G. s. (;_
= V å r Flotta.
Y. F.
= Le Yacht.
Y.
-

Vilka erfarenheter liimn ~1r Yärlclskriget ifråga om Yå r flot tas strategiska och taktiska upptriid ancle'~
2. Vilka erfarenheter lämnar Yiirldskrigl'l ifråga om vär sjökrigsm ateriel?
3. Vilka erfarenheter lämnar Yärlclskriget i fråga om Yårt
fasta ku stförsvar?
4. Huru böra våra fartyg konstrueras, för att verkningarna
av skador i undervattenskroppen skola b liva möjligast obetydliga ?
5. Fritt Yal av ämne inom området för Kungl. Örlogsmannasällska pets verksamhet.
Tävlingsskrift bör, åtfö ljd av förseg lad sedel, upptagande
författa rens nari1n och adress ell er ock elt vn l språk , vara ingiven till Kungl. Örlogsmannasällskapets sekreterare, Karlskrona, senast elen l niistkommande september.
Finn eT Säll skapet in lii.mnacl ti.iYl ing ss k r i fl för tj änt av pris,
tilldelas författaren Sällskapets medalj i si lver. Skulle inlämnad skrift anses vara av svnnerligen utmii.rkt förtj ä nst, kan
Sällskapet bes luta att tilldela författaren samma m edalj i guld .
Tädingsskrift, som icke kan belönas m ed pris men likväl
anses förtj änt av Sällskapels erkännand e, erh åller på högtidsdagen h edra nde omnämnande.
Skulle den förseglade sedeln , vill.-en åtfölj er skrift, som
blivit prisbe lönt ell er erhållit h edrande omnämnande, endast
innehålla valspråk, tillkännagiYcs detta uneler första hälvten aY
november månad i >> Post- oc.h Inrikes TidningaJ' » med anhållan att förfa ttaren ville till Sällskapet uppgiva namn och adress.
Såvida fölfattaren ::t\" inl ä mnad tävlingsskrift ick e tillkännagiver motsatt önskan, förbehåller sig Kungl. Örlogsmannasällskapet rätti gh et att i sin tidskrift offentliggöra densamma .
1.

Karlskron a i januari 1919.

S ekreteraren.

