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Årsberättelse i navigation och sjöfart 
f ör år 1915. 

A,·giYr'l Yid Kungl. örlogsmanuasällskapets sammant räde den 1 

mars 1916 av ledamoten H. Enesh·örn. 

Vid 1915 års början var utsikten för Sveriges sjöfart helt 

bekymmersam, beroende på må nga orsaker, av vilka från sii.

ke rhetssynpunkt sett de sl~ickta fyrarna, drivande minor och 

det engels ka påbudet, att fartygen skulle angöra Long Stones 

fyr samt därefter följa kusten innanför tre minuters avstånd, 

\'Oro de Yii.rsta. Enbart dessa hinder gjorde, att mer än en 

redare iiYerviigde, huruvida det ej vore bäst, att under den 

mörka arstiden upplägga sina fartyg för att vid kommande 

fredsslut hava, dem i behålL 

De frakter, som kunde erhållas, voro ej allt för lockande, 

ty genom att Tyskland förklarat trävaror som kontraband, 

hade ''i d å rsskiftet en stor del a' det svenska tonnaget, som 

'arit lwfraktat för sen lastning i norrländska och Smålands 

1_1amnar. blivit ledigt och därigenom fraktmarknaden svagare. 

Okade ko lfrakter erhöllos visserligen men långt ifrån tillräck

ligt för att kompensera de förlorade träfrakterna. Sedan trä 

'aruexpor törerna delvis lyckats i sina försök att skeppa sina 

'aror ÖYer svenska västkust- samt en del norska hamnar, bör

Jade frakterna å ter långsamt stiga, varvid en del svenskt ton

;lage an vändes mellan ovannämnda och engelska hamnar. Den 

~t~vuctsakliga orsaken till fraktstegringen var naturligtvis den 

1."
181 På tonnage, som uppstod därigenom, att Tysklands, Ryss

tlds oeh Österrikes handelsflottor sedan krigets början varit 

astlåst . l .. l k . 
a 1 wmn, avensom enge s ·a regenngens stora behov av 

T·idskr fit i Sjöväsendet. 23 
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tonnage fö r trupptransporter o. d. En anmm orsak till fra]{ 
stegringen va r, att E uropa dels till följd av 1914 års då!i t. 
skörd behövde ovan ligt stor kvantitet spannm å l och fod gQ er. 
~imnen san:t de~s till oföljd av Dardanellernas sotiingning Ot>h 

Rysslands 1solenng maste frakta dessa va ror fran Amerika . 
stället för att som vanligt hämta dem från Svarta havet Ocl\ 

. . l 
ryska Ostersjöhamnar. E n stor del svenskt tonnage sysse]. 
sattes också i början av årel i fraktfart mellan Sverige och 
Amerika. Till och med s:l små ångare som 1800 tons d. w. 

användes i denna far t ; något för senare tid eljest al ldeles okänt. 

När sedan Tyskland den -1 februari förklarade, att farvau. 
nen omkring England och Irland och h ela engelska kanalen 
vore krigsområde, där varje efter den 18 februari anträffat 
fientligt handelsfartyg skull e förs töras, och d~ir även neutrala 
fartyg komm e att löpa stor fa ra genom att förv äxlas med fient. 
liga, avstannade a ll svensk sjöfart , men kom efter några dagar 
åter i gång. E n stark fraktstegring var följd en av ovannämnda 
förklaring, naturligtvis heroende på de ökade risker , som an
sågos uppkomma därav. 

Då det under de orol iga tiderna yore önskligt h ålla farty· 
gen på h emfa rvatten, emottogs med uppriktig glädje i redare· 
kretsar underrättelse n, att Tyskland frå ngått sin ko ntrabands· 
förklaring av svenska trävaror . BPfraktningarmt togo också 
livlig fart och det svenska tonnaget sökte sig vid trävaruskepp· 
ningens början å ter till denna sin givna sysselsä ttning. 

Under skeppningssäsongen tillkom dock en de l engelska 
bestämmelser, som vållade sjöfarten stora svårigheter. Dessa 
voro dels bestämmelsen om att neutrala länders köpmän måste 
erhå lla engelska regerin gen s till stånd att få sk eppa sina köpta 
kol eller såsom det k allas erh ålla kollicens . Dessa utdelades 
fö r Sveriges räkning i så ringa mängd, a tt en stor del ångare 
fingo återvända från E ngland i ballast. De stränga bestäm· 
melser, som utfärdades rörande rätt för neutrala fartyg att er
h å lla nödiga bunkers, hava även vållat den neutrala sjöfarten 
stor skada och tidsförlust. Bestämmelserna hava fl era gånger 

arJlll 
ändrats , alltid till det värre. Uppehåll i de engelska hamn 
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r·t y:ui t onaturligt långa, på sensommaren och hösten har 
hit ;id av tre till fem veckor varit den vanliga för trälastade 

e :~ o·are för att kunna bliva utlossade. Farlygsprisen , som vid 

ar;ts början voro r~itt låga, höllo snart jämna steg m ed frakt

~arknaden, så att vid årets slut rekordpri ser betalades. En 

:tar del svenskt tonnage har ocl<så bytt ägare, därvid många 

fartyg tyv~irr hlivit så lda till utlandet. Bcshillningar av ny

byggen h:l\'a av svenska redare under år et blivit gjorda både i 

Sverige och utlandet, men motsvarar på långt när icke de gjor

da försäljningarna. 
DeL ovan sagda har närmast avseende på sjöfart med ma

skindri vna fa rtyg, men har även sin tillämpning på segelfartyg. 

Segclsjiifarten kunde nämligen under året upptagas, sedan sta

tens kr igsfö rsäkringskommission börjat m eddela krigsförsäk

ring även fö r seglare. Trots alla svårigh eter och fartygsför

luster hnr det gångna år et varit ett för Sveriges rederinäring 
givan de :ir. 

Förutom genom strandning till följd av släckta eller för

ändrade fyra r har under 1915 följande antal fartyg sjunkit 

efter m i n- eller torpedsprängning eller på a nnat satt såsom di

rekt orsak av kriget förolyckats : 
24 ängfartyg om 35,531 bruttoton, 
7 st>gelfartyg om 2,275 bruttoton, och 

hava clän·id 71 människoliv omkommit. Dessa fartygs namn 

ävens;'t dc närmare omständigheterna vid förlusterna framgå 
av bifogade tabl å. 
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Frågan om armerade handelsfartyg. 

Under det pågående världskriget har upprepade "åi 
o • 5 lger 

diskuterats fragan , huruvida armerade handelsfartyg böra , 
ses som örlogsmän eller icke och behandlas i överensstä111111~~· 
därmed. Enligt The Nautical Magazine föreligger en upp. : 
f o F.. gift 
ran "01·enta staterna om huru man kommer att förfa ra m 

l · C d · ed ;.ng oran e nationers handelsfartyg, som idka sjöfart på dett 
land och äro förseelda med armering a v uteslJ.tande clefensi~ 
natur. Regeringen har nämligen utfärdat en förordninu v . 5, an 
återfinnas vissa regler att tjäna till ledning för de officerare 
som hava aU a v göra, om ett fartyg är avsett för fredliga elle; 
krigiska värv, och som uppfaUningen härom enligt den angivna 
tidskriften torde komrna att tillmätas stor b~tydelse i E ngland, 
återgives här det huvudsakligaste av nämnda reglers innebörd. 

l. Krigförande nationers handelsfartyg hava tillåtelse all 

hava ombord vapen och ammunition, uteslutande avsedda för 
defensiva ändamål utan att därför anses som örlogsmän 

2. Befintligheten av vapen och ammunition ombord utgör 
ett sannolikhetsskäl för att sådan utrustning är av offensiv na· 
tur, men fartygsägare och agenter kunna avlägsna misstanken 
härom genom att bevisa, att utrustningen är avsedd uteslutande 
till självförsvar. 

3. Såclana bevis skola framläggas vid elen offentliga un· 

clersökning, som anställes i samband med varje särskilt fall 
utan avseende på om ifrågavarande krigsutrustning är monte· 
rad eller befinner sig under däck . Undersökningen måste gifa 
vid handen, att vapen och ammunition icke ä1:0 avsedda för 
ell er komma att användas till offensiva ändamål. Som bevis 
härför konuner bland annat att gälla: att kanonerna äro få 
och av liten kaliber samt ej uppställda i förskeppet; att ammu· 
nitionsförrå det är obetydligt och att fartyoet är bemannat på 
sed vanligt sätt ; att fartyget endast ha r tilfräcl<Ji ut bränsle för 

b ]; 

elen angivna resan; att lasten ej lämpar sig för sjökrigsbrtl · 
samt att bes~ittning och passagerare ej äro dugliga till Jo·igs· 
tjänst . Dessutom hör fartyget endast kunna framdrivas med 
moderat fart. 
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4. Kr igförande nationers handelsfartyg, som anlända till 

erikanslw hamnar, skola omedelbart av hamnmyndigheter-
am . . 

underkastas besildnmg, vars resultat rapporteras till Wa
na 
sllington. Intet sådant fartyg får utklareras förrän tillåtelse 
härtill erhållits därifrån. Ett fartygs övergång från handels· 
till krigsbr uk är ett sakförhållande, som måste fastslås genom 
direkta elle r indirekta bevis på att fartyget ifråga verkligen 
kom mer a tt användas som örlogsman. 

L/oy(rs register of shipping för 1914- 15 erbjuder ett stort 
intresse, cht den på en månad när sammanfaller med det första 
krigsåret. Den omfattar nämligen tiden 1 juli 1914 till 30 
juni 1915 . Den första märkliga uprgiften man får i denna 
rapport är , att oaktat de extra fartygsförl uster, som de krig
fö rande nationernas örlogsmän tillfogat världens handelsflotta , 
var det sammanlagda tonnage, som den 30 juni 1915 upptages 
i Lloyd's register 300,000 ton större än samn'la dag år Hl14 . 

Inalles voro elen 30 juni 1915 24,174,877 ton omfattande 
10,542 fa rtyg, klassade i Lloyd's register book. Av dessa voro 
9,632 om sammanlagt 22,n 2 millioner ton järn- eller stålångare, 
812 om 1,2 4 millioner ton .Firn- eller stålseglare och blott 98 
om inalles 13,644 ton träfartyg. I brittisk ägo befunno sig 
5,899 fartyg, härav om totalt 13,30 mill. ton , medan 4,643 far
tyg om 10, 8 7 mill. ton tillhörde andra länder. 

Beträffande skeppsbyggeriet i Storbrittannien har detta 
nödvändigtvis måst falla undan för de stora krav, som från 
statens sida ställts på skeppsvarven för nybyggnader och repa
r:tion er av örlogsflottans fartyg. Detta är för övrigt genom
gaende fö r alla krigförande stormakter. En given följd därav 

:~ar ~livit, att en förskjutning i skeppsbyggandet har ägt rum 
tll! fonnån för de neutrala länderna, där främst Förenta sta
erna, Japan, Holland och de skandinaviska länderna haft att 
itoterct .. l d l b . l de < en o w s <epps yggenver {Samhet. I all synnerhet har 
b tta varit fallet i Förenta staterna, där ett verkligt rekord
/~ge f. n . äger rum. Uneler överinseende av Lloycl's inspek
Oter l 
1 7 

_ lava det gångna året byggts 733 fartyg om sammanlagt 
' 10,500 ton för klassering hos Lloyd mot 749 fartyg om inal-
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les 1,650,000 ton närmast fi-iregilende tolv månader. Skilln· 
den är sålunda ohelyd lig i sin helhet, men den blir så InVcka.. 

avsevärdare, om man jämför siffrorna för vart och ett ~v :~ 
skeppsbyggande länderna med fjolårets. Under . det förflutna 
året klassificerades hos Lloyds 571 färdigbyggda fa rtyg 

01
n 

l ,295,623 ton nästan a ll a ångare eller motorfartyg. Av dessa 
byggdes 864 ,277 ton för Storbritmmien och kolonierna. Några 
verkliga oceanjättar hava icke tillkommit under nämnda tid. 

Den största är Pacificlinjcns »Orbita » om 15,678 ton. Bland 
de sju fartyg på Ö\'er 10,000 ton , som anmälts , äro tre japanska, 
samtliga om cirka 11,000 ton , lJyggda för det stora Nippon 
Yusen 1\.aishas räkning. Det förtjänar framh ållas, att den stora 
efterfrågan på nytt tonnage för i synnerhet fraktändamål har 

vållat, att många skeppsbyggerie tablissement i andra länder, 
vilka hittills icke sysslat med sådana fartygslJyggen, nu lagt sig 
även på denna gren av verksamheten, något som i hög grad 
ökat Lloyd's inspektörers arbeten. Antalet lankångare har 

ökats med 22 fartyg på s::nmnanlagt 120,32± ton, vraigenomnu 
finnas icke mindre än 290 dylika fartyg om 130.000 ton. Aven 
turbinångarnas antnl har i hög grad ökats. Under samma tid 
rapporten omfattar hnr antalet fartyg av oceantyp med Diesel· 

motorer aYSevärt öknts. Sådana finnas nu 38 st. , Yarav Danska 
Ostasiatiska Kompaniet äger 10, Nederländsk-Indiska tankbo· 
laget 8 och rederiaktiebolaget Nordstjernan i Stockhol m 6. Men 

~iven större och mindre fartyg med andra än Dieselmotorer ha· 
va byggts under förra året. De mest anmärkningsvä rda av 
dessa äro två, som utrustats från Bolinders mekaniska verkstad 

i Stockholm, »Fingal» om 2,563 ton och »E ifl eda » om 1,240 

ton. Dessa segelfartyg hava ändrats till duhbelpropellerfa rtyg 
med maskiner om resp. 320 och 240 hkr. De svsselsättas nu 
. A l r· h · l .. . dessa 
1 t anttra tk och ava ns~1t goda resu tat. Aga ren av 
fartyg planerar nu byggandet av sti"Jrre sådana, vilka slwla ~:
rustas med Bolindermotorer av mycket hö~Z styrka. E n s:J·t· 

. ~ . fl 
skilt stor efterfrågan har under kriget de fartyg rönt, soi11 vad 1 
avsedda för transport nv frusna födoämn en, varför bygg:Jn_.; 

F ör 11:1 • 
av sådana fart yg i ga nska stor utsträckning ägt rum. 
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-~nde fi nnas 170 kylmaskinfartyg inregistrerade hos Lloyrl. 
l' n 1' ' l o d d t h·· J·· l d l l · et g<1 ngnn aret wr pa gnm av e ansyns osa 1an e s ut-
D t ]Ja s ·1iin givit ett svnnerligen gott handtag åt strävandena att (le c . . .., 

~ tru stn ['n r tygen med alla tekniska hjälpmedel. Hos Lloyd 
~ ro nu in r c>gistrerade 2,939 fartyg med trådlös telegrafi och 

947 111 ed appa rater för undervnttensignalering. Sveriges han

delsfloll :t riiknar 37 fartyg med trådlös telegrafi . 
Dc transoccrma ängbåtslinjcr, som under år 1915 åtnjutit 

understiid :w svenska staten , äro rlesamma, som under år 1914 
yoro del a ktiga av sådant understöd, nämligen Svenska Ameri

ka- .llc.rikolinjen, Rederiaktiebolaget Nonlstjemans linje till 

Brasilien och La Platoländenw, Svenska ostasiatiska linjen 

samt Soenska A 11stralienlinjen. 
lik tiebolaget Svenska ,clmeriko---111 e.rikolinjen har uppe

hål li t l ra f'i ken Sverige~Amcrikas Förenta stater~Mexiko och 

Yice versa på elen s. k. södra grenen (Göteborg via Kristiania-
\lc~Yyo r k , Baltimore, Newport News, Havana, Vera Cruz, 
Tampiro, G a l veston och N e w Orle~ms snmt åter till Skandina

Yien) i s:1msegling m ed A. S. Norge ,l/exico Gulf Linien. Inalles 
hara f't•m a ngare varit insatta på nämnda linje. nämligen >> Fern
deHe>> (tids befraktad av svenska rederiet) om 6,250 ton död 
Yikt, >>1\·xaS >> (svensk) om 5,500 t. d. v ., ,, Noruega >> (norsk) 

om 5,500 t. el. v., »Mexicano (norsl< ) om 5,500 t. d. v. och 
•Cayo ::-.ra nzanillo >> (befraktad av norska rederiet) om 4,500 

t. d. '"· I regel hava ångarna lastats i Göteborg och Kristiania 
Och ht> mgående medfört last till Götehorg och Kristiania. 

. Tra fiken på linjens s. k. norra gren (Göteborg via Kristia
:l!a-B o~t o n och Philadelphia samt åter har uppehållits genom 
angarp" Kcw Sweden >> om 9,820 t. d. v. 

l3. ~1-e deriak tiebolaget N ordstjeman har uppehållit linjerna till 
l::tslll t' n oc h La Plata med följande fartyg: 

Ax.pl .Joh nson . . . . . . . . . . . . . . . 6,370 ton död vikt. 
An nit• Johnson . . . . . . . . . . . . . . 6,370 
Osear Fredrik . . . . . . . . . . . . . . 6,500 
Kronp rinsessan Victoria . . . . . . 6,125 
Pt·i nscssan Ingeborg . . . . . . . . . 6,125 
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Svecia . .. ......... .. .. . , . . . . 6,520 ton död vikt. 
Pedro Christophersen . . . . . . . . 6,520 
I Syrlamerika hava anlöpts Pernambuco, Rio de Janeiro 

Santos, Mantevideo och Buenos Aires. ' 
Under år 1913 planerade rederiet två nya linjer nämligen 

en ti ll Chile och en till Norra Pacifickusten. 
Linjen till Chile öppnades den 20 apri l 1914, då motorfar. 

tyget ,, Kronprinsessan Margareta >> började intaga last för Ta]. 
cahuano, Valparaiso, Antefogasta och Iquique. Som denna 
första båt endast erhöll en mindre del last för Chile, togs 
last ut även för Buenos Aires. Båten avgick sedan med en 
last av salpeter från Chile genon< Panamakanalen till Malmö 
och var »Kronprinsessan Margareta » den första svenska båt, 
som använde sig av denna nya väg för världshan deln. Linjen 
har därefter uppehållits av motorfartyget »Pedro Christopher
sen » och mot årets slut av andra fartyg tillhörande rederibola
get. Callao i Peru l;: ommer även att anlöpas. 

Linjen till Norra Pacific-lwslen öppnades den 17 juni 1914, 
i det att motorfartyget >> Kronprins Gustaf Adolf>> nämnda dag 
började intaga last för Norra Pacific-kustens hamn ar . Vägen 
ut togs ge.nom MageDans sund, och efter att i San Francisco 
hava intagit en full last av spannmål återvände båten hem 
genom Panamakanalen. Linjen har därefter uppehållits av 
motorfartyget Pacific och andra rederibolagets m otorfartyg. 
Vägen såväl ut som hem har tagits genom Panamakanalen. 
Föl]'ande hamnar i Central-Amerika anlöpas av linjens fartyg, 

. 1 
nämligen: San Jose, Acajutla, La Libertad, La Union oc.I 

Punta Arenas. , 
Aktiebolaget Svenska Ostasiatiska Kompaniets linje pa 

Kina och Japan har uneler år 1915 bet j'änats med 11 av bola· . ' kC 
gets egna ångare och 12 av Aktieselskabel det Ostasia~JS ·t 
Kompagnis ångare. I januari 1914 öppnade bolaget en dJre~ 
månatli!:! linJ· e på Indien i samsegling med Deutsehe Dampfscbi · 

u f .'k1\' 
fahrts-Gesellschaft Hansa i Bremen och Den Norsk e A 11 

re 
och Australie-Linie i Kristiania. Peking var den fö rsta ånga O~ 
som avgick på denna nya linje, och medförde densamma z,O 
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11ods fr ån Skandinavien till indiska hamnar (Karachi, Bom
ton " y Colombo, Madras, CalettUa och Rangoon) . 
ba 'Rederiaktiebolaget Tmnsatlantics verksamhet på Austra-

1
. n ]1ar under år 1915 fortgått i huvudsak efter samma plan 
!C -

111 under föregående år. Ar 191-1 började bolaget expediera 
so 
• 

1
aare direkt från Göteborg via svdnorska hamnar till Sunda-

~" . 
öarna, an löpande Padang, Batavia, Cheribon, Semarang och 
Soerabaya, därifrån fortsättande norr om Australien till Towns
ville och Br isbane med Sydney som slutpunkt. Genom denna 
nya lin je, Svenska Java-Austrolio-lin,ien, har den stora fördelen 
vunnits, att de viktiga nordostaustraliska hamnarna kommit i 
di rekt förbindelse med vårt land, under det så gott som allt 
gods dit förut gått antingen via Hamburg eller med bolagets 
ångare till Sydney för att där omlastas. Ä ven så har Sverige 
genom den nya linjen fått direkt förbindelse med Sundaöarna, 
dit svensk last förut måst söka sig väg över kontinentala ham
nar. Under år 1915 etablerades en ny förbindelse från Göte
borg di rekt till Persiska viken via Port Said och Röda havet. 

Linjens anlöpningshamnar äro: Muscat, Bunder Abbas, 
BushirP, Mohammerah och Bussorah . 

En tabellarisk sammanfattning av de belopp, som i form 
av sta tssubvention för olika år anvisats till transoceana sjö
fa rtslinjer : 
c---= 

- Anvisade subventionsbelopp i kronor 

Red.-A.-B. 

År 
Svenska Nordstjer- Svenska Red.-A.-B. 
Arn erika nans linje Ostasiatiska 'l'ransatlan- Summa Mexiko- till Brasilien linjen tics Austra-

lin jen och La Pla- lienlinje 
taländerna 

l l l l 120000 l 120000 - - -

- 120000 \ 470000 - 740000 - 150000 ( 
- 150000 370000 - 520000 
- 115000 370000 - 485000 
- 110000 370000 - 485000 
- 110000 300000 - 410000 

150000 100000 300000 100000 650000 
150000 100000 300000 100000 650000 

l 150000 80000 300000 100000 630000 

l 
l 



Fart, vari 
fartyg 

nyttjas. 
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Den högkonjunktur, kriget medfört för vår sjöfart 
1 

möjliggjort, att flera rederier kunnat återbetala av state;
1 

'ar 
n J. ute n subvention . Sålu n dn h:n·a h ·enne rederibola o- 11

a·· åt. 
. .. . . b• ll)] j. 

~en !ol~nson-bolaget: som ager_ La Platal:n.Jen, och Svenska 
ostastabska lwmpamet ansett s1g kunna aterbetala höost 

· o av. 
sevärda belopp av de medel, som dessa rederier förut erhåiJi 

såsom suhwnlion. Svenska öst:1siat iska kompaniet åtn'Jut t . er 
und erstöd , beräknat efter ,kanalavgifterna i Suezkanalen för 

bolagets fart~• g. Det kontrakt, som är upprättat mellan staten 

och bolaget :wser femårsperioden 1913- 1917 . Emellertid har 

bolaget funnit sig nu föran låtet alt uppsäga koJJtraktet, avstå 

från subvention uneler de Merstående åren och återbära vad 

det redan uppburit för åren 1913, 1914 och 1915. Bolaget an. 

ser sig nu hava tillräcklig ekonomisk styrka att driva linjen 

utan statsunderstöd och vin ner genom kontraktets uppsägning 

~iven friare händ er beträffande frakter och tariffer. 

Dessa återbetaln in ga r ä ro i Yarje fall ett glädjande vittnes. 

börd om våra transoceana rederiers storartade ekonomiska 

framgång, helst om man hetänker, i vilken utomordentlig grad 

dessa rederier Ullder ett fåtal år utyecklat sitt tonnage och sina 
linjer. 

Under det gångna året hava utfärdats lärordningar angå

ende fartygs byggnad och LZtruslning somt vissa säkerhetscltgär

der vid utnyttjnn cle av fflrtyg och Jämn as här nedan ett kort· 

fattal utdrag därav. 

. l. Den fart, ,·ari fartyg nyttjas, betecknas i föro rdningen 

och i ÖHiga f(irfnttningar riira nde sjöfar tssäkcrhete n, såvida 

icke annat förhållande särskilt angives, så lunda: 
a) BeQTänsact fart: fart å vissa till si na l!ränse r av JwnJ· 

" u r r 
merskollegium hestämda fa rvntten, där i a llmänhet icl<e 0

. 

fartyget i fråga någon våd lig sjögång är att befara, även50111 1 

övrigt, med de under h) angivna undantag, fart å insjöar, j{a· 

naler och floder samt i hamnar; 
b) Inre kustfart: annan fart än elen under a) omförmäldae. 

.. r r 
där färden utanför öppen kust e ller utomskärs ej pågår å sto 
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l 
·uten sträcka än 5 distansminuter, ävensom på Vänern 

n V J l .. 
0' yä llern samt i Kalmarsund och Oresund; 
och c) Yttre kustfart: annan fart än elen under a) och b) om-

iild·1 där färden utanför Ö()pen kust eller utomskärs eJ· 
r rm" '' . 
~"år a stiirre oavbruten sträcka än 30 minuter ; 
P'" d) Os tcrsjörnrt: annan fart iin den under a) - c) omför

"ldn dock ej borlom linj en Sk::wen- Linclesnäs samt linjen ma c.t , • • v 

Esbjerg- Texel; 
e) :\nrdsjöfarl: annan fart än elen under a)-d) omför-

111äldn, dock ej b®rtom 61 grader nordlig latitud (Bergen) 11 

;q·ncler ,·iistl ig logitud (Irhlnds västkust) och 48 grader nord-
o ' 
Ii" Jntilu d (Brest) ; 
" f) Oceanfart: all annan fnrt än den under a) - e) omför-

mä lda , dock alt under månaderna maj- oktober fartyg i fart 

på Isl:m d, F äröarna eller Norges 1\ust norr om 61 grader nord

lig latitud ska ll anses nyttjat i Norclsjöfarl. 
2. Fa rtyg skall under resan hela ticlen anses nyttjat i den 

fa rt, som bestämmes av det från svenskt land längst bort be

lägn:l , i resan ingående farvatten; dock ej fö r det fall , att far

tygel lil l fö ljd av storm , sjöskada eller elj est för trängande 

nöd ko mm it utnnför farvatten, som resan skolat omfatta . 
• 3. Beträffande nyttjan de a v svenskt fartyg i fart enbart 

mellan ullii ndskn orter, må lwmmerslwllegium, där med hän

syn till far va tt nets beskaffenhet så finnes lämpligt, förordna , 

att s:1d :i11 fart må hänföras till därmed jämförlig, mera in

skriink! far t än el en, vari fartyget enli gt ovannämnda bestäm

melser sk u ll e anses nyttjat. 

. l. Beträffa nde fartygs byggnadssätt , konstruktionscletal- ~yggnads-
Jer l - satt, vatten-

oc 1 materia l skola med de avvil,elser, som m:'\ föranledas täta skott 

~v 111 0ln . 2 oc h 3, i tillämpliga delar de minimifordringar gälla, m. m. 
10111 st l . r·· d . o·· . d l ' d . t••• 
1
;.. nc gas 1 oror mngen. vnga eta pnor mngar a v or 
akerlwtPn mera ingripande art skola , därest sådant av kom

::lerskollpgiu m påfordras eller a v vederbörande lokala tillsyns

~1J1' i1 diglwt för särskilt fall finnes vara av nöden, underställas 
o i ('<r " 

:sll godkännan de . 
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2. I fråga om fartyg, som innehar klass i några av klas . 
ficeringsanstalterna Lloyd's Register of British and ForejS\. 
Shipping, Bureau Veritas, Germanischer Lloyd, British Corpgo~ 
ration och Det Norske Veritas, må uti de i m om. l berörda 
hänseenden tillsvidare de bestämmelser gä lla, som finnas in. 
tagna i vederbörande kl:lssreglemente, därest icke denna för. 
ordning eller andra författningar rörande sjöfartssäkerheten 
innehålla strängare bestämmelser. 

3. Avvikelse från de särskilda byggnads- och materialbe. 
stämmelser, varom sägs i mom. l , kan av kommersokllegium 
medgivas, såvida kollegium finner säkerheten ändå bliva be. 
tryggande. 

4. Av järn eller av trä på järnspant byggt maskindrivet 
fartyg om minst 25 registertons bruttodräktighet skall hava 
vattentätt kollisionsskott ; dock är dylikt skott ej erforderligt för 
fartyg i begränsad fart, vilket i båda ändarna är försett med 
maskinella framdrivningsanordningar under vattnet. 

5. Maskindrivet passagerarefartyg i Nordsjö- eller vid· 
sträcktare fart skall vara försett med dubbelbotten enligt vissa 

bestämmelser. 

. .. Å maskindrivet passagerarefartyg i Nordsjö- eller vid· 
V1ssa saker- · . . . a 
hetsanord- sträcktare fart skall elektnsk belysmng eller annan belysmno, 

ninga.r. som uppfyller alla säkerhetens fordringar, finnas i olika delar 
av fartyget och i synnerhet på de däck, där båtarna äro an· 

f . · ··1 t·· d" ervbelys· bragta. Härjämte ska ll mnas en S.Ja vs an 1g res .. 
ningsanläggning i stånd att, om så erfordras, lämna ljus fo~ 
säkerhetsbelysningen, och skall anläggningen vara anbragt 

1 

l . k .. .. T at VI· fartygets övre delar så högt, som pra dis ·t ar InO]Io · e· 
aån aen från varje avdelning i fartyget skall nUtid kunna b 
t> b . • o • r·· b" d l med far· lysas med fast reservlampa, som eJ star 1 or 1t1 e se .. be· 
tygets huvudbelysningsanläggning och ej är åtkomlig for 

0 
{!Il 

höriga. Sådan lampa må vara elektrisk och erhålla strö1U··~vid 
reservbelysningsanläggningen, under villkor dock att da . 0~ L Lt... • • l''ddOl C! 
användes självständig ledning och att namnrla an ao" ··dd· 

. anlat1~ 
funktionerar oberoende av fartygets huvudbelysmngs 

ning. 
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far tyg i Östersjö- eller vidsträcktare fart skall å rorpin
en harn sådana anordningar, att grundta ljor kunna anbringas. 

n fartyg skall vara försett med reservstyranordning, vilken, 
den ~i r maskinellt anordnad, må vara mindre kraftig än 

oiil 
)Juvudstyranordningen. Den må kunna drivas med handkraft. 

Ny ttjas fartyg i fart m ellan olika länder, eller mellan ett 
]and och någon dess koloni , besittning eller protektorat och 
utgör anta let ombonharande personer minst 50, skall farty
aet vnra f"ii rsett m ed radiotelegrafin stallation , vilken skall vara 
o 
i stånd ~~H om dagen urider normala förhållanden översända 
tyd ligt u rskil jbara signaler från fartyg till fartyg på ett avstånd 
av minst l 00 nautiska mil. 

Fartyg, som skall vara försett med radiotelegrafinstalla
tion, skall hava rarliotelegrafisk reservinstallation, Yilkens alla 
delar skola placeras så, att de äro i möjligaste mån väl skyd
dade. Hescrvi nstallationen skall vara helt och hållet placerad 
i fartygets öne delar så högt som möjligt. Reservinstallationen 
skall hara en kraftkälla, som är avsedd endast för denna in
stallation och kan hastigt sättas i verksamhet. Omförmälda 
kraftkä lla skall kunna funktionera i minst 6 timmar med en 
minsta riickvidd av 80 nautiska mil för fa rtyg, som enligt vissa 
stadg:lildPn är att anse som fartyg av första klass samt 50 
nautiska m il för annat fartyg. 

Ut1·ustning. 
Radiotele

grafinstalla-
tio n. 

De internationellt antagna båttypernas inrlelning och 
skafTen lid framgå av följande tabell : 
~ 

be- Båtar och 
andra bärg

ningsred
skap. 

Klass 

r I 
Fullständigt l 
fast bord- j läggning 

A. 

B. 

o. 

Typ 

Öppen båt. Uteslutande invändiga flytan
ordningar. J 

Öppen båt. Såväl utvändiga som invändiga 
flytanordningar. 

Potonb åt. Däckad med brunn i mitten. Fast 
vattentät brädgång. 



Klass 

II 
Delvis 

hoptryckbar 
bordläggning. 
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Typ 

f A. Öppen båt. Bordläggningens övr e del h 
O p. l t ryckbar. 

J B. Pontonbåt. Däckad med br unn i mitten 

)l Hoptryckbar vattentät brädgång. · 

C. Pontonbåt. Däckad utan brunn. H optryck. 

l bar vattentät brädgång. 

Föru tom båtar av reglementsenlig t yp må i viss inskränk. 

tare fa rt anv~i ndas fu llgott byggd skeppsbå l av trä om minst 

2 m" rymd (k lass I II ). 

Liubof sk all vara av m assiv k ork eller annat därmed lik

värdigt m a teria l samt i s tån d a tt i sötvatten u nder tjugufyra 

timm a r , u tan att sjunka, uppbära en järn belas tning om minst 

14 kilogram. Boj , vi lkens fyllnin g utgöres av säv, lw rkspän 

eller söndersm ulad k ork eller av annat ämne i form av avfall 

oc h utan egen sa mma nhållning, ävensom boj , vilkens flytkraft 

ernås med elst luftfy llt, för utgåen de u ppblåsning krävande rum, 

må ej användas. 

Livb oj skall var·a fö rsedd m ed säkert na jad livlina. 

I de fall då livb oj skall vara fö rsedd med lyse, skola de 

tillhörande lju san ordninga rna kunna t ii.ndas autom atiskt, vara 

effektiva samt ej kunna slock na i va ttn et. De skola anbringas 

i närh eten av den boj, till vilken dc h öra, tillika m ed nödig 

anordning för dera s fastgörande vid b ojen . 

A v ombord b estäm t antal livb ojar sk all minst hälften vara 

för sedd m ed lyse. 

Livbälte ~ka ll vara av materia l och k onstruktion, 50111 

godkänts av kommersk ollegium , samt i stånd att i sötvatten 

under tjugufyra timmar , utan att sjunka, uppbära en järnb;~ 
lastning om minst 6,8 kilogram . Bälte, va rs flytkraft ern 

m edels t luftfyllt rum , m å ej använ das. _ "W 

F ör va rje p erson ombord skall finna s minst ett ]Ivb~Ite 

eller ann at förem ål med lika s tor flytk raft, som för ~ivh:p· 
är föreskrivet och a v beskafi'enhet att lmnna fas tsättas pa kr 

- i:36 l -

en· J)l'ssu tom skall finnas t illräckl igt an ta l livbälten eller 

~ndrrt li kd rd iga fö rem å l, avsedda för barn . 

' Q!ll l>ord å maskind rivet passagera refa r tyg i Nordsjö- e lkr 

vidstriicklarc fa r t skall finnas två på olika platser a nb rag ta 

!Jrandut rustni ngar, vardera bestående av en rökhjä lm och en 

,ijkerhrtslampa. An nat fartyg i Östersjö- ell er vidsträck tm·f~ 

fart skall vara försett med minst två säkerh etslam por. 

A p;Issageraref::lrt~g i Nordsjö- eller vidsträckta re fa rt skall 

en l r )'C' k t fö rteckning över brådskande och viktigare ·Morse

si'1Jlaler finnas anbragt på i ögonen fal lande ställe i styrhytten 
o • 

eller navigeringshytten . 

?\Ia skindrivet fa r tyg m å på långresa i u tom eu ropeiska far- B emanning. 

l'a ttcn. därunder dock ick e i nbegripas Medelh avet och Svar ta 

havet, ej hava m indre maski nbcsätlning än som jämte maskin-

befäl et är i envar av tre vakter till räcklig för sk eppstjänsten i 

mask inen under fa rtyge ls gång. 

Med m askindrivet fa rtyg försh1s va rje fartyg, som ä r för 

sett med eget maski neri , varm ed det kan framdrivas. För 

l'arje båt eller fl otte, som maskindrivet passa <>'erarefartvcr i 
ti b -b 
1 ord sji~ - l' ller viclstrii.cktare fart ska ll föra , skall b land fartygets 

besattnm ;..:· fin nas ett minimiantal godkän da bå tm än enJia t an-
. ~ b 

g.Iven tabl'll. Med godkii nd båtman fö rstås va rj e m an av be-

s~ ttnin gPn, som enlig t behörigen utfärdat intyg dels äger till 

rackiJg ii\'ning i a llt m ed båta rs utsättand e förbundet arbete 

samt i h·tn t a d t o d J .. l .. 
. · erc n e a v aror , e s agc r <an nedom om och fär -

dighet i .. - 1 o 

m anovrenng av )ata r , dels ock ä r i stånd att rikt irrt 
llppf b 

.. atta order i fråga om de olika bärgningsredskapen s an -
vand . .. 

lll ng aven som att utföra dessa order. 

Sir" Å maskindrivet passagera refar tyg i Nordsjö- eller vid - Alar~fördel 
ackh r' f t l Il .. l 'ld I · n m g . 

~"a r · ' l a r s {a sars o a a rmmstruktion vara m eddelad 

Je 111 '1n b " tt · · · 
intr" L av esa mngen , a ngtvande bil vilken post han vid 

alfan ek l l l Jl J · · lttna · o yc {a s <.a )eg1va s1g och va d han har att utföra . 

fatt ' ~ fartyget avgår , skall alarmlista, utgörande en samman -
Ili ner 'I d .. l 'Id l -

o 'v e sars o a a armm struktionerna, vara fastställd 
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samt anslagen på flera iögonfallande ställen å fartyget och sär. 

skilt i de för besättningen avsedda rum. 

Nytt konvoj- Bland de medel till skydd, som under krigstid kan lämnas 
~·egle1ne1~te. den neutrala sjöhandeln mot visitation och uppbringning, an. 

vändes förr j tiden i stor utsträckning konvojer. En konvoj 

betecknar allenast att vederbörande stat övertager ansvaret för 

att ett dess handelsfartyg är statt i rätt trafik. Förutsättningen 

för att staten kan övertaga detta ansvar samt att en förklaring 

från konvojbefälhavaren i detta hänseende skall av krigförande 

örlogsfartyg respekteras, är att enighet råder om vad som är 
krigskontraband. Härom föreligger emellertid ingen enighet 

eller rättare härom råder full villervalla i begreppen, sedan 

Londondeklarationens tre uppdelningar av absolut kontraband, 

relativt kontraband och under alla förhållanden fritt gods bli

vit åsidosatta. 
Härigenom kunna just genom konvojer vissa tvistepunk· 

ter uppstå mellan krigförande och neutral makt, tvister, som 

man genom konvojen velat undvika. 
Då konvojfrågan under nu pågående världskrig upptogs 

hos oss till be l~ andling, synes till en början ett smngående med 
• o t.. k t o bland annal övriaa nordiska stater hava vant pa an · , sasom 

b . . . .. · "" 1 .. decel11· framnår av konunumken från J,onungamotet 1 n.ta mo . 
b • d o • l t . särsktlt ber 1914. Men även hängenom uppsto o svang 1e er, d 

som neutralt handelsfartyg folkrättsligt kan påräkna skyd 

allenast under konvoj av eget lands örlogsfartyg. .. 'de 
. ]'l l d . aar dro] Förmodligen av dessa och andra dy 1m an e mno . . 

. . l· a reaenn 
de t ganska länge efter kngets utbrott, mnan svens" .. e tiJI 

.. . l· '·f . o a ch anda c5en lämnade n ågra bestammelser 1 ,onvo.J raban, o 'de 
b • . . .. .. h ... . sven~ 
den 29 oktober 1915 ex1sterade och galide annu ar 1 a·vet· 

· o · · 1819 ilket ,J det gamla konvoJreglementet av den l JUni ~, v 

vis var helt och hållet föråldrat och oanvä~1dhart. viJJ;et 
Sao·da dato utfärdades dock nytt kolWO]reglemente, er· 

b o • • h'" d o t koJ11J1l 
får anses som ett uttryck för var v1~.1a att -~v . a var . o·ad eller 
sieila oberoende på de fria haven fran obehovhg, obefoe 

oriktig kontroll. 
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Den nya författningen \S. F. S. m /,915 ) uttalar i sin första 

anf att konvojering und er krig mellan främmande makter pnrDv -' ' · 
ar till uppgift att bereda svenska handelsfartyg skydd mot 

h~s i Wtion och uppbringning av främmande makts örlogsfartyg. 

~ li k konvoj anordnas, då Konungen eller sjömilitär myndig

yl åt vilken överlämnats att därom besluta, finner omstän!le , • 
dighetenw sådant föranleda, och kan framställning därom ske 

· blott sk ri ftligen utan för att underlätta anordnandet även eJ 
telegrafledes. 

De t iir tyd ligt att den chef å örlogsfartyg, som beordras 

tjänstgöra som kon vojhefälhavarc, har sig anförtrott ett mycke t 

grannlaga uppdrag. Till honom skola handelsfartygens befäl

havare ÖYer lämna sina skeppsha ndlingar jämte skrifllig för

säkran att dessa äro riktiga. Konvojbefälhavaren kan häri

genom omedelbart d. Y. s. genom de mottagna papperen svara 

fö r sin konvojs rältmätiglwt. För att säkcrst~illa sina uppgifter 

må han dock påkalla särskild övervakning av tullmyndighet 

sårä l under ilastningen som under h ela tiden till konvojens 

avgång. De kostnader, som denna tullövervakning kan med-· 

föra, liksom ock eventuella kostnader fiir själva konvoj ens an

ordnande, s kola a v vederbörande rederibolag bestridas. Det 

är möjl igt, att detta avh å ll er en del rederier att söka konvoj, 

rar till komme r att kmwojen försenar de enskilda fartygens 

färd , sä rskilt om många liggedagar gå förlorade under konvojs 

samlin g. Antingen det nu berott av dessa omshindigheter eller 

andra l'i irhållanden tillkommit, som gjort kom·oj mindre lämp· 

lig ell t•r mera obehövlig, så har sedan det nya konvojreglem en

tets utfiirdancle enelast en svensk konvojering blivit anbefalld. 

Den iigde run1 und er noven1ber 1915 och var anförtrodd åt 
Pansarkryssaren Fylgia. 

~"idshift i Sjöväsendet. 24 
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Kriget Nordsjön.*) 

På kvällen den 4 augusti 1914 inträdde krigstillstånd meJ. 

lan England och Tyskland. För dem, som väntat sig stora ··· 

slag som en omedelbar följd av krigstil lståndet mellan värld;~
mäktigaste flottor , blev besvil,elsen fullständig. På båda sido: 

kände man sig för. 

Den tyska flottan ådagalade dock r edan från krigets första 

dag en berömvärd offensivanda. På flera ställen utefter Eng. 

lands ostkust utlades mineringar. Härunder b lev den 6 augusti 

på morgonen i disigt väder det tyska hjälpminfartyget Königin 

Luise överraskat av en fientlig jagarflottilj och efter en kort 

men häftig strid brakt att sjunka. Den engelska flottiljkryssa

ren Amphion hade emellertid kommit in i det tyska minfältet, 

sprängdes och gick inom kort till botten. Ett par dagar senare 

återvände tre tyska undcrYattensbåtar frå~ en spaningsfärd, 

som sträckt sig utefter Englands oeh Skotlands ostkust ända 

upp till Shetlandsöarna. Den 16 augusti stötte en grupp tyska 

undervattensbåtar utanför Skotland p å engeJska kryssare, var· 

vid kryssaren Birmingham lyckades sänka U 15. 

Vid samma tid utsändes de lätta kryssame Stralsund och 

Strassburg på spaning mot kanalmynningen. De råkade här· 

vid i strid m ed engelska spaningsfartyg, som undandrevos, var· 

jämte Strassburg uppgives ha sänkt en undervattensbåt. 

D e engelska sjöstridskrafterna torde vid denna tid ha 

grupperats m ed huvudsakligt syfte att skydda operationsar· 

mens överförande till Frankrike . 
Alltnog hade de timade krigshändelserna i N ordsjön ägt 
• o E l l tfeW 

rum m pa ng ands kuster och som ett resultat av tys ' 0 
1 

SIV. Att detta förhållande ej sågs med blida ögon av det etlge. 

,. ) T'll f '' l ' d 11 k ro J:ofll 
·· 1 o J av m e an ammande hinder har artikeln, so d 

redaktionen tillhanda r edan i januari, fö rst nu kunnat intagas. ]?,e · 
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. folk rt ii r ju uppenbart , ty genom de utl agda mineringarna 
s~a o .. 

·h de tyska u.-batarnas nargångenh et h ade den engelska flot-

oc ?ttm instone till svnes blivit hänvisad till defensiven. Folk
ta ll ' · E r] d, t d l '' l l .. ft .. d

1 
· · meningen 1 ' n6 an or e oc (Sa 1a ua en snar an rmg 1 

dessa förhå llanden, och resultatet blev det engelska anfallet 

mot de tyskn bevakningsfartygen i I-Ielgolandsbukten, eller sla

aet i Helgola ndsbukten den 28 augusti 1914. 
o 

Sedan den 9 augusti hade farvattnen kring Helgoland be-

vakats av S: e engelska undenattensbåtsflottiljen . Denna b e

va kning torde, åtminstone under de första dagarna, h ava varit 

ett led i dc säkerhetsåtgårder som vidtogos för att skydda 

trupptran sporterna i kanalen, och alltså höra hänföras till de 

defensiv n fö retagen. 

Då i m itten av augusti överförandet av den engelska opera

tionsarmen till Frankrike var avslutat , fortsatte emellertid de 

engelska undervattensbåtarna att bevaka de tyska flodmyn 

ningarna, och sedan företaget mot Helgolandsbukten planlagts, 

framsä ncl<'S även lätta kryssaren P earless för att jämte under 

va ttensbilta r verkställa den för anfallet ifråga erforderliga spa

ningen. 

Natten ti ll den 27 augusti började så de engelska sjöstrids

kraftern a att gå till sjöss från Harwich. Först gingo undervat

tensbåta r, därefter följde jngarflottiljerna och senare under 

d~n 27 augusti de större fartygen. styrkornas sammansätt

lling framgår av n edanstående. 

Första slagkryssareskadern (vice amiralen Sir David 
Beatty) : 

M Slagkryssarne: Lion, flaggskepp , Princess Royal. Queen 

' .
1
ary , N('w Zeeland. Till sjöss förenade sig med dessa lnvin-

Ci )Je (l , 
'-On teramiral Moore) . 

Jagarnc : Hornet , Hydra, Tigress och Loyal. 
8iu nrle kryssaresl.:aclem (konteramiral A. H. Christian): 

lej Pa nsarkryssa rne : Enryalus, Cressy, Hogu e, Aboukir, Sut
, Bacchnnte . 
v <ltta kryssaren: Amethyst. 
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f örsta lätta kryssaresl>ad ern ( Commodore vV . R. Goode

ou"h): 
n °Lälla kryssarna: Southampton, F almouth, Birmingham , 

. .,5tofl , Nottingham. 
LO" c o o o 

Tv a flo ttiljer Jaga re under Commodore R. Y. T yrwhitt på 

lii tta kryssaren Arethusa. 
Första .fagareflottiljen: 
Lä tia kryssaren: F em· less ( Captain Blunt). 

Jag~ l n1e: Ach eron, Are h er , Ariel, Attack, Badger, Beaver , 

Defcnder, Ferret, F01·ester, Goshawk, Hind, Jacka!, Lapwing, 

Lizard, Phoenix , Sandfly. 
Tred]e .fagarflottiljen: 

Jagarne : Lacrtes, Laforey, Lance, Landrail , Lark, Laurel, 

La,l'ford, Legion , Leonidas, Lennox, Liberty, Linnet , Llewe-

1)'11 , Louis, Lucifer, Lydiard, Lysancler. 

Åttonde undervattensbåtsflottiljen (Commodore Roger 

Keyes): 
Jagare: Lureller och Fircdrake. 

U.-Mtar D 2, D 8, E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 9. 

Den 28 på morgonen hade de olika förbanelen intagit sina 
utgå ng s Iii ge n. 

För alt så vitt möj ligt säkerställa sin styrka mot anfall av 

fien tl iga u.-båtar hade den engelska amiralen b eordrat jagarue 

Lurcher och Firedrake att i dagningen den 28 augusti genom 

söka de far vatten, varifrån de engelska styrkorna skulle före
laga a n falle t. 

Planen var tydligen alt lätt uneler land kringgå tyskarnas 

~:vakningsfartyg samt därefter driva dem ut till sjöss mot dc 

;.~ntande Pngelska kryssarna. Härtill torde hava knutits elen 

orhoppningen att tyska sjöstridskrafter, som skyndade till 

lindsättning skulle bliva lämpliga m ål för de engelska uncler
''attensbåtarna . 

lt R!. 7 f. m . satte styrkorna igång. Vädret var vackert och 
tgnt oc] h l o l D l' N d " 'd' ins]· .. 1 avet ag som en spege . en van 1ga or S.JO 1san 

'~'an ktp emellertid sikten till vid pass tre sjömil. 

lk.
1 

.Föregångna av Arethusa och Pearless framgingo de engel

' Jagarna med hög fart från sitt läge norr om Langeoog. Det 



- 368-

dröjde ej länge förr än de upptäcktes av de på bevakning]' 

gande tyska jagarna, vilka under strid drogo sig upp tg. 

Helgoland. Flott iljchefsbåten V 187 blev härunder anfa~ot 
av ett flertal engelska jagare och ski ld från övriga tyska stri;; 

krafter, vi lka till följd av den innanför Helgolan d stundtals å r . 
dande tjockan hade svårt att överblicka stridsläget Län e 

dröjde det ej h eller för än den tyska jagaren, svårt skadad ~h 
ur stånd att manövrera, gick till botten, sänkt av egen besätt. 

ning säga tyskarna, sänkt av undervattensbåt påstå engels. 

männen. Striden drog sig nu med stor hastighet upp mot 

Helgola nd . Då uppdöko i tjockan de tyska lätta kryssarue 

Cöln och Mainz och gingo ti ll anfall mot Aretbusa och Fear. 

less. Härunder kom Helgoland vid ' /2 9-tiden i sik te, och de 

engelska fartygen girade babord hän samt försv unna snart i 

disan. Arethusa var då svårt skadad och av hennes kanoner 

var endast en i brukbart skick. 

Under det stillestå nd i striden, som nu inträdde, reparera

des skadorna på Arethu sa med resultat att samtliga kanoner så 

när som på två åter sattes i stånd. Strax fö re 11 påträffade 

tyska kryssare de båda jagarna Lurcher och F iredrake och 

förföljde dem västvart. Härunder kommo de engelska jagar· 

flotti ljerna med Arethusa och F earless ånyo i sikte, och andra 

skedet av striden började. 

Båtar från Goshawk och Defender voro just i färd med 

att bärga besättningen från den sjunkna V 187, då tre tyska 

kryssare, därib land Mainz och Cöln, gingo till anfall mot de 

engelska jagarflottiljerna. Jagarne måste lämna sina båtar, 

men de engelska båtgastarna upptogos av undervattensbåten 

E 4 , som även medtog en tysk officer och 2 man som fångar. 

Under den förnyade striden ledo såväl de engelska soJ1l 

tyska kryssame svåra skador, och särskilt b lev de engelska 

kryssarnes fart och manöverförmåga nedsatt. der· 
Commodore Tyrwhitt, som med gnist h ållit Beatty un h 

rättad om stridens gå ng, anhöll vid detta läge om ~1jälp , ;;,. 
första lätta kryssareskadern framsändes till undsättmng: [al· 

kring kl. 12 anlände Falmouth och N ottingham till stndsP 
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511 art följda av eskaderns övriga fartyg, och eld öppnades 
sen, · F.. t · fl t ·1· l F 
11 0

t Mamz. - ors a Jagar o h J en oc 1 - carless hade då redan 

~ragit sig u r striden västvart hän, m en Arethusa och tredje 

flottiljen voro ännu invecklade i strid med Cöln. Efter 25 

Jllinuters eldstrid befann sig Mainz i sjunkande tillstånd med 

elden lös ombord. 
Beatty, som med slagkryssareskadern kvarlåg på utgångs

läget, hade kl. 11 anfallits av tre undervattensbåtar, men ge

nom hastiga manövrar dragit sig undan anfallet, som i god tid 

upptäcktes tack vare den lugna sjön. De slagkryssareskadern 

åtföljande 4 jagarna framsändes för att driva undan under

va ttensbåtarna. 

TynYhitts signal om hjälp, mottagen strax efter kl. 11 , 

fö ljdes snart av en n y anhållan, och då Beatty ansåg läget kri 

tiskt, satte han m ed slagkryssareskadern kl. 11,30 f . m. S. 0 .-lig 

kurs med högsta fart. E n kvart över 12 mötte han Fearless 

och första flottil jen på reträtt västvart, och strax därefter sikta

des den lätta k ryssareskadern, invecklad i strid med en tysk 

kryssn re. Kursen ändrades nu mot NO, och k l. 1/ 2 l siktades 

Arethusa och tredje flottiljen styrande västlig kurs och inveck

lade i strid med Cöln. 

Då rle engelska slagkryssame kommo i sikte, sökte Cöln 

draga sig undan, men fick reträtten avskuren och tvingades att 

Upptaga den ojämna striden. Kl. 12,37 öppnade slagkryssame 

e_ld. Deras far t var då 27 knop. Kl. 12,5 " uppdök Ariadne i 

!Jackan och kas tade sig genast in i striden. Lion öppnade eld 
111 01 henne, och inom kort försvann hon i tjockan, brinnande 

och i sj unkande tillstånd . Hon var då fruktansvärt illa till

~~~ad och __ f ulls tändigt b_erövad sin manöverförmåga. Alla för-

. att slacka elden Imsslyckades, och till slut måste besätt-
lltngen .. . 
8

.. overgiva fartyget. En tysk kryssare, som kom till und-

attnin " b.. d l ·· t·t · h ·· · o •• 

llJ ;,, a rga e )esa nm gen oc sokte taga Anadne pa slap, 

en det brinnande fartyge t kantrade och gick till botten. 

fact De engelska slagkryssarne, som girat babord hän, påträf-
e kl l o d . o k .. 

~Id .. · 'a" e. m. anyo en svart s ·adade Coln, styrande SV. 
0
PPnades, och efter 5 minuter gick fartyget till botten. 
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Under sin raid hade två av de engelska slagkryssarne 
b ot Ut. satts för anfall av tyska undervattens a ar, men genom Inanö. 

ver gjort att anfallen misslyckades. 
Kryssaren Lowestoft blev likaledes anfallen av underv at. 

tensbå t, men manövrerade sig klar. 
Kl. 1 ,.1" satte slagkryssame nordlig kurs, och de engelska 

fartygen började allmänt draga sig från stridsområdet. Då ha. 
de redan undervattensbåtarna och en del av jagarne med väst. 
lig kurs lämnat farvattnet vid Helgoland. 

Sjunde kryssaresk adern hade i uppdrag att uppsnappa 
tyska fartyg, som under striden jagades västvart. Hit samla. 
des nu de svårare skadade engelska jagarne Lurcher, Laurel 
och Liberty samt andra skadade fartyg, bland dem Arethusa 
och Fem·less. De sårade togos ombord på Bachante och Cressy, 
som genast satte kurs h emåt. Amethvst tog Laurel på släp, 
och med sakta fart satte eskadern västlig kurs. Arethusa kun· 
de till en början göra (i knop, men kl. 7 på aftonen kunde hon 
ej begagna maskinerna längre, utan m ås te bogseras av Hogue. 
Arethusa var ett alldeles nytt fartyg och hade endast varit i 
tjänst 48 timmar, då hon deltog i slaget vid Helgoland. 

Engelsm~innen uppgiva sig ha förlorat 29 döda och 38 
sårade. Tyskarna förlorade l' ryssame Mainz, Cöln och Ari· 
adne samt jagaren V 187. 

Cölns hela besältning följde sitt fartyg i djupet, och av 
Ariaclnes besä ttning gingo 70 man förlorade. F rån elen sjun· 
kande Mainz räddades 250 man ombord på de engelska luys· 
sarne och fördes i fångenskap till England. Besättningen på 
V 187 , med undantag av dem som fördes ombord på E 4, tog 
sig i de engelska jagames hålar hem till Tyskland. 

l l .. tecknas Veckorna närmast efter Helgolanclss aget zanne tt 
framförallt av undervattensbåtarnas framträdande. Genom e 

. • :JI' 
antal lyckade operationer hävda de nu sin plats vid sidan , 

· des a' övriga i flottorna ingående fartygstyper. Början g,1or f"f 
b utan ° tyska undervattensbåten U 21, som den 5 septem er .. 'de 

Newcastle sänkte den lätta kryssaren Pathfinder ; därpå fo~.'lun 
t jUL'' engelska undervattensbåten E 9 :s lyckade anfall mo 
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snrcn Hela utanför Helgoland den 13 september, samt 
~rys 9~ september undervattensbåtsvapnets hittills största fram
d~Jl,;j Nordsjön, då \Vecldigen med U 9 sänkte de tre pansar-
""Jlt> . ' .. " ssnrne Ahoulnr, Hogue och Cressy 20 nordvast om Hock krY " 

I{olland. Detta resultat av skicklighet och kallb lodighet ~n . • 
11 05 

undervattensbåtens chef och besättning kunde ernås däri-
aenom, att dc engelska kryssame skyndade till platse11 för den 
första kryssarens unelergång fö r att rädda dess besättning och 
därigen om lade sig själva som mål för undervattensbåten. 
Engelska amira litetet utfärdade också efter denna förlust en 
order, som förbjöd engelska flottans större fartyg att skynda 
till un dsiiltning, då fartyg sprängts av mina eller undervat
tensbåt. 

Den 6 oktober sänktes tyska torpedbåten S 116 utanför 
Emsflockns mynning av engelska undervattenshålen E 3 och 
den 13 oktober låter vVeddigen åter höra talas om sig. Denna 
dag angripe r han med U 9 de lätta engelska kryss~une Hawke 
och Theseus , som lågo på bevakning i norra delen av Nord
sjön. Tlwscus manövrerade sig klar för torpeden , men Hawke 
träffades midskepps och sjönk på några minuter. 

Den :n oktober anföll s den lätta kryssaren Hermes i kanal
mynningen mitt emellan Dover och Calais och sänktes av en 
tysk undervattensbåt. 

Bland undervattensbåtarna i Nordsjön äro under denna tid 
endast tva förluster att anteckna, nämligen den förut nämnda 
tyska U 15 :s unelergång utanför Englands kust samt den engel
ska E 5 :s undergång utanför Frisiska öarna den 18 oktober. 

Jämsides med undervattensbåtskriget fortsatte tyskarne 
n~ed 111inu lläggning runt Englands kuster. Engelsmännen å 
5~ 11 sida utrustade talrika minsvepningsflottilj er för att rensa 
8 1~a farYatlen från dessa farliga gäster, men utlade själva stora 
~llllfält till skydd för sina hamnar och kuststräckor. De ut
~~da minorna, som till sin konstruktion (detta gäller såväl 
\iv ensh·a som defensiva minor) icl<e alltid torde ha varit i 
ha~.rensst ämmelse med då gällande traktater och deklarationer, 

a också funni t sina flesta offer bland mineringsflottiljernas 
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och den neutrala sjöhandelns fartyg, och detta må vara 
11 

sagt om användningen av ett vapen som, i betraktande av s~g 
talrika förekomst, lyckats fånga ytterligt få offer bland d~ 
fientliga krigsfartygen, för vilka det väl ändå varit avsett. 

Den 9 oktober hade Antwerpen fallit, och i mitten på ll1:l,. 

naden voro tyskarna framme vid kusten. Den 17 oktober var 

en tysk halvflottilj bestående av S 115, S 117, S 118 och S 119, 

på väg från Helgoland mot den erhvrade Belgiska kusten . Bä. 
tarna voro på omkring 400 tons, bestyekade med 3 5 cm. 

kanoner samt gjorde 26 knop. 
På e. m . denna dag siktades utanför Holländska kusten 

den engelska lätta kryssaren U ndaunted samt de 4 jagarna 

Lance, Legion, Loyal och Lennox om 950 tons, med en fart 

av 32 knop och bestyckade med 3 st. 10 cm. kanoner . Med 

högsta fart styrde engelsmännen ner mot tyskarna och öpp

nade eld på omkring 8,000 meters avstånd. Den engelska 

kryssaren höll sig utanför torpedhåll och striden utkämpades 

huvudsakligast mellan jagarne. Efter l ~ 12 timmes artilleri

strid hade de tyska båtarna brakts att sjunka. Av dess be· 

sättningar rädd~des 31 man och fördes i fångenskap till Har· 

wich. 
På morgonen den 3 november låg engelsl<a torpedkanon· 

båten Halcyon på bevakuing utanför Yarmouth, då den i det 

disiga vädret plötsligen anfölls av en tysk kryssareskader, san· 

nolikt bestående av slagkryssame Seydlitz, Moltke och von 

der Tann, pansarkryssame Bliicher och York samt de lätta 

kryssame Kolherg, Graudenz och Strassburg. Efter a tt ha 

erhållit några träffar drog si.g Halcyon in under land, och de 

tyska fartygen öppnade eld mot gniststationen och sig~al~ta~ 
tionen i Yarmouth. Då kryssarne efter 15 minuters eldgJvnJno 

åter gingo till sjöss, minerade de efter sig, och engelska under· 

vattensbåten D 5 stötte på en mina samt gick till botten. 

Påföljande dag då York skulle gå in till Wilhelmshafei;; 
. f"Jtet oc 

kom den under rådande tjocka upp i det tyska miD a . a 

gick på kort tid till botten med större delen av sin besättrnnd~ 
Tyska u.-båtars anfall mot engelska blockadfartyg )la 

gjort denna blockad- och bevakningstjänst allt för riskabel. 
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1 början av november förklarade därför Engelska amirali 

tet ]lela Nordsjön för krigsområde, fastställde vissa vägar för 

te neutrala sjöhandeln, varigenom denna skulle tvingas att 
den .. 
assera E ngelska kanalen, och forordnade att efter den 5 no-

p 1]Jer finge alla fartyg , som ej rättade sig efter dessa bestäm-
~n . 
melser, framgå på egen risk. 

Denn a förordning måste tagas som ett bevis på, att engel

ska flottan vid denna tidpunkt kände sig hänvisad till defen

siven. Då man ville kontrollera all sjöhandel i Nordsjön, vil

ket av fru k tan för undervattensbåtarna ej kunde göras genom 

att till sjöss visitera handelsfartygen , måste man tvinga dessa 

att för visitation gå in till engelsk hamn. Den bevakning, 

som man trots allt ej kunde underlåta att upprätthålla till sjöss, 

anförtroddes åt be v ä rad e trålare. 
Då den neutrala sjöfarten härigenom tvingades in i far

vatten där talrika mineringa r förekomma, så blev också följ

den härav ökade fartygsförluster för de neutralas handels

flottor . 
De engelska minfälten lyckades emellertid ej att hålla 

tyska undervattensbåtar borta från Englands kuster och far

rattnen dä romkring. Så blev den engelska kanonbåten Niger, 

som låg ti ll ankars under land NO om Dover, den 11 november 

sänkt av en tysk u.-båt. De tyska u.-båtarna började också 

att göra k ryssaretjänst genom att till sjöss visitera handels

fa rtyg. E tt antal engelska fartyg samt neutrala fartyg med 

krigskontraband sänktes, sedan besättningarna lämnats tid att 

gå i båtarna. 

Den 16 december riktade tyska sjöstridskrafter ånyo ett 

anfall mot Englands lmst, och för andra gången under detta 

~rig slogo granater från tyskt fartygsartilleri ner på engelsk 

JOrd. Liksom vid företaget mot Yannouth rådde även denna 

~ång tjocka, men den tyska kryssareskadern, som torde ha 

Gestätt av Seydlitz, Derfflinger, von der Tann, Blueher samt 

t ~:auden z, letade sig väg genom de engelska minfälten och upp

radde i dagningen inpå den engelska kusten vid Hartiepool 

och Scarborough. Mot den förstnämnda platsen torde Derff-
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,. aer ,on der Tann och Bliicher ha dirigerats , mot den sist-
ono ' , . 

.. 1111 cta Seydhtz och Graudenz. Ett anfall av 4 engelska ja-

~::.e ~w slogs, och omkring kl. 8 öppnades eld mot vissa platser 

~ tand. Scarborough-divisionen gick under eldgivning in p ~] 

~50 m. avstånd från staden och bombarderade därifrån kust

bcvakningss tationcn, gasverket, ,·attcnlcdningsYerket och gnist

stati onen. Domlxn-demanget pågick i omkring 40 minuter, och 

däru ndl'r hlevo av stadens invånare 18 dödade och omkring 

70 sårade. 
En hart fiire 9 styrde Granelenz till sjöss, troligen för att 

minera, Seycllitz gid: nord\'art samt i.ippnade kl. 9 f. m. eld 

mot ku slbeYakningsstation en och signalstationen vid \Vhithy . 

Här cliidaclcs tre och sårades två av staelens itwånare. Sam

!idigt ml'd bombardemanget av Scarhorough öppnades av den 

andra kryssaravdelningen eld mot Hartlepool, vars kustbatteri 

bes ,·arade elden. På nära håll utsattes staden för en förödande 

eld under l 1
/ 2 timma. Batteriet tys tades, gasverket ävensom 

ell större sk eppsY~tr,. förstördes , och icke mindre än 600 hus 

skötos IH'r. Därtill kan Higgas 119 dödade och m er än 300 
så racle. 

Vid lO-tiden lämnade de tyska fartygen kusten och styrde 

Iii! S.J oss. Den r ådande tjockan torde varit anledningen till 

att de undgingo strid med de huvudstridskrafter av engelska 

flottan , som per gnist kallats till undsättning. 

Slaget i Nordsjön den 24 januari 1915. 

D:i tid ningarna den 25 januari på morgonen utkommo 

Slackholm innehöllo de n edanstående officiella telegram. 

SJ öslaget vid Helgol and. 

Intet engelskt fartyg förlorat, säger amiralitetet. 
123 räddade ay Bliichers besättning på 885 man. 

London, 24 fonuari. Amiralitetet meddelar: 

st' . Tidigt i morse observerade en patrull erande eskader, be

Uende nv pansarkryssare och lätta kryssare under befäl av 
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vice amiral Beatty samt en torpedjagareflotti lj under befäl a 
kommendör Thyrwitt fyra tysl' a pansarkryssare, åtskilliga lätt" 
kryssare och en del torpedjagare . Fienden höll västlig kura s. 
tydligen m ed engelska k usten såsom mål. De tyska fartygen 
vände genast och styrde fö r full fart h emåt m en blevo omede]. 
bart förföljda. Omkring kl. 9,3 o kommo pansark ryssarna Lion 
Tiger, Princess Royal , New Zealand och Indomitable på en~ 
sidan samt Derfflinger, Seydlitz, Moltke och Blueh er å andra 
sidan i känning med varandra. En strid följde. 

Strax efter kl. l kantrade och sjönk Blucher, som kort 
förut gått ur stridslinjen . Amiral Beatty meddelar, att två 
andra tyska pansarkryssare blivit allvarsamt skadade, ehuru 
de dock voro i stånd att fortsätta flykten, tills de nådde det 
område, där faran för tyska undervattensbåtar och minor hind

rade ytterligare förföljande. 

Intet engelskt far tyg har gått förlorat. 

V år a förluster i människoliv äro, enligt de upplysningar, 
som hittills föreligga, endast ringa. Lion, som gick främst i 
stridslinjen, hade endast 11 sårade och ingen dödad . 

Etthundratjugotre överlevande från Bliicher, som hade 

885 mans besättning har räddats. 

Stort sJöslag i Nordsjön i går. 

Tyska pansarkryssaren BlUeher och en engelsk slagkryssare sänkta. 

Berlin, 24 jamwri. Officiellt meddelas i dag: 

'' Vid en framstöt i N ordsjö n, företagen av pansarkryssarllfl 
. .. fyf!l 

Seydlitz, Derfflmger, Moltke och Blucher, ledsagade av, · .. r· 
små kryssare och två torpedbåtsflottiljer , kom det i dag pa foetl 
middagen till en strid med engelska sjöstridskrafter 1ned . , · anse~ 
styrka av fem slagkryssare, flera sma kryssare och lJU~ .. 

11
il 

torpedjagare. Efter tre timmar avbröt fienden, sjuttio S)
01 

västnordväst om Helgoland, striden och drog sig tillbaka· 
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Enligt hittills föreliggande meddelande har en slagkrys
are på engelsk sida och på vår sida pansarkryssaren Blueher 

5
' l ·t Samtli~a övri!.!'a tyska stridskrafter ha återvänt i sjUll o . u u 

T. f. chefen för marinstaben Belmcke. , 

De nä rmare omständigheterna vid denna sjödrabbning ha
va först senare kommit i dagen, men ännu återstår dock att 
utreda mången lucka i de censurerade rapporterna, och många 
uppgifter äro varandra direkt motsägande. 

I sina huvuddrag tycks striden ha uppkommit och genom
förts på följande sätt. 

Natten till den 24 januari befann sig en engelsk styrka 
av nedanstående sammansättning på bevakning i Nordsjön. 

slagkryssare: 
Lion, flaggskepp, vice amiral Beatty, 26,350 ton, 29 knop, 

8 34,3 cm . k .; 
Tiger, 28,000 ton, 28 knop, 8 34,3 cm. k.; 
Princess Royal, 26,350 ton, 28 knop, 8 34,3 cm. k.; 
Ne \Y Zealand, konteramiral Moore, 19,000 ton , 26 knop, 

8 30," cm . k.; 
Indomitable, 18,000 ton, 26 knop, 8 30, 5 cm. k. 
Lätta kryssare: Southampton, Nottingham, Birminghum 

och Lowestoft samt Arethusa, Aurora och Undaunted. 
Två jagarflottiljer. 
Av styrkornas grupperin,g kunde man frestas tro, att den 

engelske amiralen erhållit underrättelse om att tyska örlogsfar
tyg voro att vänta i dessa farvatten. Under natten, som var 
:nycket mörk och tjock, voro nämligen de engelska jagarne, 
~Odda av lätta kryssare, framskjutna på bevakning öster om 

1
_ oggers bank, medan huvudstyrkan, bestående av de fem slag. 
~rYssa · Pe .. 'l n e samt commodore Goodenoughs kryssareskader, up-

hon si" .. t d" o t o o • v· · h vas er arom pa s ort avstand. Pa morgonen g1ck 
111 cle .. o • o gr 11 over pa NO och svepte undan tjockan, och da dagen 

s t,;'~cle med klar sikt, upptäcktes från Aurora i SO den tyska 
" t kan sty1·ai1de d .. tl' k ' _ nor vas 1g "urs. 
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Dess huvudstyrka bestod av slagkryssame Seydlitz (flagg-

l) ko nte ramiral Hipper, 25,000 ton, 26, 0 knop, 10 28 
j(ep , 5 

1.) :\l oltke (23,000 ton, 28 knop, 10 28 cm. k.) och Derf -
cJll· ' · , . 
. o-er (')6,000 ton , '27 knop, 8 30, 5 cm . k.) samt pansarkrvssa-

[!Jll::o , - " 

Bliicher (15,500 ton, 24 knop, 12 21 cm. k.), vilka fram-

ren 1 1 l l · ·· d l · F.. h d t 
ajngo i en ~e ~o onn 1 nu namn orc nmg. ormn . u vu s yr-

~an gingo tdi jagarflo ttiljer på sammanlagt 21 båtar, och fram

för dessa på stort avstånd f rån huvudstyrkan gingo de lätta 

kryssnrnt· Ros tad: , Grauden z, Kolberg och Stralsund formera

de i lin je och med stora avstånd m el lan fartygen. Den sam

Jade sly rk:m stod under befiil av konteramiral Hipper , som 

hade sin flagg blåsande på Seydlitz. Från de lätta tyska krys

ame uppläcktes på söndagsmorgonen den 24 fiirst en fientlig 

kryssare och en jagarflottilj och senare de 5 engelska slagkrys

sarne. Från den engelska kryssaren Aurora meddelades vice 

amiral. Bl'a lty per signal om de siktade fienderna , och samtidigt 

öppnades från Aurora eld mot kryssaren J{olberg, som erhöll 

trå triifrar i förstäven . 

Da de båda styrkorna kommo i sikte av varandra , befann 

sig den tyska på omkring 120' nordväst från Helgoland. 

I-Ii pper girade nu babord hän m ed huvudstyrkan och fram

gick pä SO-Iig kurs med jagarna på styrbords bog och de lätta 

kryssarn c fö r om huvudstyrkan, som formerades i 45 o flanl<;

fo rmeri ng babord. Farten h ölls omkrin g 20 knop. 

Dl'll engelske amiralen hade genast beordrat sina lätta 

kryssare a tt söka känning med fienden och inrapportera h ans 

rörelser. Själv girad e Beatty n1ed sin huvudstyrka till kurs 

so s~11nt tog upp farten till högsta möjliga. 

Den engelska styrkans gruppering och formering var vid 

stridens lJiirjan följande . 

sku P_l't tyska krys~arnes styrbo~·ds lå ring gingo ~e fem :~gel-
1,. si,J gkr_\'ssarne 1 f!an kform enng babord med htcn pe.Jlmgs-

tnkel. Babord om dessa fram1.2·inuo de lätta engelska ln·vssar-
~ . u u • 

0 Orh .J:lgarne på så stort a vs tånd, att farvattnet blev fritt akter 

d
111

• tyska styrkan för elen händelse alt minor skulle utsläppas 
Ul'J från . 
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Det engelska flaggskeppet hade drivit upp sin fart till 
28 

knop och följdes av Tiger och Princess Royal , under det a;~ 
New Zealand och Indomitable sackade efter. Dessa båda f ar 
tyg , som anges kunna göra 26 knop, drevos enligt den engelsk 
rapporten upp till en fart ej obetydligt överstigande provturs~ 
farten. Strax före kl. 9, drt avståndet till fientliga slutarfar. 
tyget minskats till 18,000 meter, öppnade Lian eld. De första 
skotten föllo några tusen meler för kort, men efter en kvart var 
in skjutningen verkställd , och träff erhölls på B ll.icher. Man 
övergick då till salveld; under inskjutningen hade elden av. 
givits skott för skott. 

Ungefär 10 minuter senare kunde Tiger öppna eld mot 
Blueher samt Lion flytta sin eld till Derfflinger. Fem minuter 
senare hade även Princess Royal kanunit in på eldgivnings. 
avstånd. 

De tyska fartygen hade emellertid ökat sin fart, så att av
ståndsminskningen mellan de stridande styrkorna avtog. Från 
Dliicher hade eld öppnats mot dc lätta engelska kryssarne, som 
framsänts för att h å lla känning med tyskarna, och strax efter 
9 öppnade samtliga större tyska kryssare eld, som koncentre
rades mot Lion och Tiger. Vid halvtiotiden började Blueher 
sacka efter och upph anns av New Zeeland, som genast öpp
nade eld. De stridande styrkorna hade nu delats i två grup
per: Lion, Tiger och Princess Royal mot de tre tyska slag
kryssnrne, samt New Zea land och Indomitab!e mot Bliicher, 
vilket fartyu: liclit avsevärda skador, då det undan för undan 

v r c 
fått eld på sig fr ån samtliga engelska kryssare. Strax. ore 
11 fick detta fartyg clärti Il en fullträff i maskin och girad 
nordvart hän ur stånd att manövrera. 

. . . ·tablr 
Blueher fortsatte emellerl1d sm eldstnd mot Indol11l 

f l. o l l . M skadornn samt avslog flere an all Tan enge s m .Jagarne. en ' ut· 
voro för stora, och då till slut den engelska jagaren Meteor rid 
förde ett lyeknt torpedanfall, gick fartyget efter en ä rofull 

5~rd 
till botten. Av dess besättning diddades 120 man oJ11ll 
på de engelska fartygen . 
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,.xv de övriga tyska kryssam e hade vid denna tid Derffiin-
r erhnllit en träff i sidopansaret, som böjdes inåt. På Seydlitz 

ge de en sdtr granat gått in under de aktra tornen och tänt den 
iJn 

1
1.111 n·acle ammunitionen, som förbrann utan att explodera. 

rrall ' "' . . 
11 ..• ,,id diidn cl es 70 man, och de båda aktra tornen sattes ur 
p31 

runldion . 
Bland de engelska kryssame hade Lion och Tiger erhållit 

träffar. E nligt den tyska rapporten skulle Tiger omkring kl. 

10,
30 

h ;1 N ha llit så svåra sl,ador, att den bröt formeringen. Dess 
plats int ogs av Princess Royal. 

Lion hade träffats åtskilli ga gånger. Strax efter 11 erhöll 
den en triiff i vattenlin jen. F lere rum ,·attenfyllcles, och ena 
maskin rn upphörde a tt funktionera , emedan matarvattentan 
karna skada ts . Fartyget girade nr formeringen och var fr å n 
detta ögonblick ur striden . Beatty tillkallade då jagaren Attack 
och gick om bord på denna för att flytta sin flagg till Princess 
Royal. Attack satte högsta fart efter de stridande, men kl. 12,20 

mötte den Plincess Royal styrande NNV. Av chefen på detta 
far tyg erhöll Beatty då underrättelse om att striden avbrutits 
samt att Bt i.icher sjunkit. 

\'id lvå tillfällen uneler striden säger sig Beatty ha blivit 
anfallen av tyska torpedbåtar. Vid första anfallet i stridens 
början fra msändes Meteordivisionen till motanfall. Andra an
fa llet an-ärjdes aY Lion och Tiger. Det trolignste är, alt de 
tyska torpedfartygen beordrats att genom rökutveckling för
svåra engelsmännens skjutning. Den tyska styrkan hade näm
hgen loYa rts liige både vad beträffar vind och belysningsförhål
~~ nclen. Och vid upprepade tillfällen dolde röken de stridande 
or varandra . 

b Räray begagnade sig tyskarna för att genom samtidig ba· 
Ordsgir öka avståndet till fienden. Denna manöver följdes 

enlelier lid av engelsmännen , och de tyska kryssame återtogo 
snart · sm fö rra kurs. 

r.. Den Pngelske amiralen säger i sin rapport, att han strax 
or e 

00 
11 ohserverade perioskapet på en underva ttensbåt förut 

1 
styrbord och därför girade babord hän. 
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Om tyska undervattensbåta r uppträtt på platsen vid et 

0å pass tidigt skede av striden, så förefaller det egendomligt, ut~ 
inga andra engelska fartyg blivit utsatta för d~ra~ anfall. I syn. 
nerhet som rikligt tillfälle därtill hör ha erbJUdits, sedan Lion 
blivit skadad och togs på bogsering av Indomitable. 

Då den slutliga striden p ågick mellan Bliicher och lndo 
mitablc, infann sig ett tyskt luftskepp och kastade bomber på 
de engelska fartygen utan att erhålla n ågon träff. 

Från tyskt håll uppgives, att torpedhålen V 5 under stri. 
dens senare del lyclwts erhålla torpedträff på en engelsk krys. 
sare, med result;tet att denna, som förut var svårt skadad, nu 
gick till botten . Påståendet har från engelskt håll ivrigt de-

menterats. 
Då striden avbröts, befunna sig styrkorna på omkring 70' 

distans i W till S från I-Ielgoland, oeh på ett avstånd från var
andra av omkring 14,000 m . 

Under eskort av jagare hade Lion för styrbords maskin 

förflyttat sig NV -vart. .. 
Kl. 2 e. m. återkom Beatty till sitt flaggskepp och erholl 

då rapport, att även styrbords masl,in till följd av jäsvatten var 
tillsvidare obrukbar. Han gav då order till Indomitable att 
taga Lion på släp och sedan klargöringsarbetena härför av· 

" o .. t t . o s karterade slutats, kunde fartygen kL ;:> pa e. m . sa a 1 gang e 
av jagarflottiljerna. 

Meteor, som svårt skadats under anfallet mot Bliichcr. 

bogserades av jagaren Liberty. 
Förlusterna på de engelska fartygen voro: 

Lion: 17 sårade ; 
8 Jllan 

Tiger: en officer och 9 man döda, 3 officerare och 

sårade; 
Meteor: 4 man döda och en sårad. 
Efter striden gingo engelsmännen in till Rossyth. . . frn ill 
I Times för den 27 januari 1915 läser man, a tt Lion 11~ 11t 

l tt .. . f r tya aJ kom den 26 januari kL 11 f. m., oc 1 a ovnga a o 

under natten och föregående dag. 
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Då :wslåndet till Rossyth från den plats, där striden upp
"rde, kan uppskattas till omkring 350' , har Lion alltså bogse-

110t 111 ed i det närmaste 8, 5 knops fart . 
rn s 

Sedermera torde kryssaren ha förflyttats till N ewcastle. 
som ett svar på den engelska uthungringspolitiken samt 

under uppgift att engelska handelsfartyg seglade under neutrala 
na tioners flagg och neutralitetsmärken, tillkännagav den tyska 

l
niralstahen den 4 februari 1915, att alla farvatten på 30' di stans 9 

från kusten räknat runt Storbritanien och Irland voro att be-
trakta som krigsområde, och skulle alla fientliga handelsfartyg, 
som påt6ifl'a des inom dessa farvatten , utan vidare förstöras. 
Neutrala handelsfartyg varnades för att befara det nya krigs
området vid risk att bli utsatta för förväxling med fientliga 
fartyg och liksom dessa förstörda. 

Den nya handelsblockaden , som skulle träda i kraft den 
18 feb rnari, motsågs å ena sidan med stora förväntningar , å 
den andra med en viss nervös spänning. 

I likh et med den engelska blockaden följde den tyska 
ingen av de lagar, som vid krigsutbrottet gällde för handels
blockad. Den blev aldrig effektiv, och även om ett flertal far 
tyg sänktes och livsmedelsprisen i England stegrades inför obe
kantskapen med detta nya krigföringssätt, så kan cless verkan 
i stort sett a nses som mycket ringa. Handeln på engelska ham
nar pågick i ungefär samma omfattning som förut , ehuru 
tn indre rubbningar stundtals inträffade till följd av de tyska 
linderva ttensbåtarnas djärva uppträdande. 

. Ej he ller dröjde det länge, förrän havens härskarinna fun
ni t det medel som behövdes för att om icke förhindra så åt-
lllinston .. t f" o d b o . . e avsevar orsvara un ervatlens alarnas operatJoner 
l j" 

Iarheten av Englands kuster. 

d Även om de engelska uppgifterna på förstörda tyska un
dervattensbåtar böra mottagas m ed en viss försiktighet, så är 
et tyd]' l o • tn tg , a tt antalet tyska u. -batar, som under handelsknget 

1, ot England fått sätta livet till ej är så ringa. De tyska u.-bå
"~'na 's verksamhet synes numera huvudsakligen vara förlagd 
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till ·Medelhavet, och där arbeta de n::d en viss framgång, fjät. 
ran från de förstörelseverktyg och fangstredskap, som i rik[io 
mängd finnas att tillgå kring ö-rikets egna kuster. t> 

Efter januarislaget, och sedan för u.-båtarna annat verk. 
samhetsområde anvisats, har Nordsjön t. v. blivit ett för Sji: •. 
strider tämligen fridlyst hav. En del smärre sammanstötnin. 
gar hava dock ägt rum. Så förlorade engelsmännen den 20 
juni 11 ,000 tons pansarkryssaren Roxburgh , som sänktes av 
en u.-båt 100' ost om Firth of Forth. 

I augusti månad hade tyska hjälpminfartyget Meteor lyc. 
kats taga sig igenom den engelska bevakningen och minerat på 
ett par ställen utanför Englands kust. Natten mellan den 7 
och 8 augusti , då fartyget befann sig på väg h emåt, träffaue 
det på engelska hjälpkryssaren The Ramsey, som efter en kort 
strid sänktes. 40 man av dess besättning räddades och togos 
som fångar ombord på Meteor. 

Följande dag blev denna upptäckt av 4 engelska kryssare, 
och då chefen ej såg några utsikter att undkomma, sänkte han 
sitt fartyg, sedan besättningen och fångarna förts över på en 
seglare, som tagits som pris. Meteors besättning lyckades ock-

så nå tysk hamn. 
Den 17 i samma månad utkämpades vid Horns- revs fyr-

skepp kl. 10 på kvällen en strid mellan 5 tyska jagare samt en 
engelsk lätt kryssare och 8 jagare. Tyskarna uppgiva. att dc 
utan egna förluster lyckats med torped sänka kryssaren och en 

jagare. 
b ot U ?j Under september månad lyckades tyska u.- a en ~ 

. b ot nådde sänka en liten engelsk kryssare, men undervattens a en 
efter denna bedrift aldrig tysk hamn. min· 

Den 30 november förlorade engelsmännen genom å 
sprängning på Doggers Bank den gamla jagaren Fervent p 

300 tons. o lern~ 
Förnämligast har dock kriget under de senaste manac 

förts mot ~bevära~: neutr~la h~nde.~sfartyg. . å Eng· 
Men hksom for att visa for variden att havet ll1P 5~: 1 

lands kuster alltjämt är fritt för tyska krigsfartyg, har tYill i 
amiralstaben ej underlåtit att offentliggöra rapporter 

0 
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·clsJon då och då företagna kryssningar. Att de tyska SJo-NOI . . . 
· trid s];:rntte rna under dessa färder ej stött på engelska örlogs-
s .. 

1 
];:an naturligtvis ha berolt på en slump, men kan möjliaen 

In n I o •• : o 
11 förk laras pa andra satt. Under en av dessa kryssmncrar iii'C o · 

företagen den 17 och 18 december 1915, uppehöllosig tyskarna 
i Skngerack och visiterade ett stort antal handelsfartyg. 

J-Jii rmcd har lämnats en kort översikt av dc krigshändelser, 

50111 
hi ttills tilldragit sig i Nordsjön. · 
Det är ju klart att ur dessa , liksom ur andra timade sjö

krigshän delser under .detta krig, vissa lärdomar redan nu ·ktm
na och biira dragas såväl beträffande stridssättet som de i stri
derna deltagande fartygstyperna och deras egenskaper . Den 
obestridl iga framgång, som u.-bMarna ernått isynnerhet under 
krigets fi"•rs ta m ånader, då detta vapen för första gången fick 
lillfiille alt visa vad det gick för under krig, tycks emellertid 
ha styrkt en del okritiskt foll' i elen tron, att u.-båten är det 
enda saliggörande vapnet i nutidens sjökrig. Vill man icke 
riskera att få sådana »lärdomar» , tydligare än som hittills skett, 
veclerh1 gda av möjligen kommande krigshändelser, så är det 
ka nske klokt att iakttaga en viss försiktighet , innan man ut
talar si n dödsdom över de hntygstyper, som ej kunna förf lytta 
~ i g under vattnet. Krigföringen till lands har genomgått och 
ater igen genomgått alla faser , och utöver de lärdomar som 
redan hiimtats därur, torde nya sådana av revolutionerande 
s l~g väl ej vara att emotse under detta krig. Vad sjökriget be-
lrafhr t"" ll · 1 ... ' s a er sig sa 'en annorlunda. De sammanstötnin gar till 
SJoss, som hittills inträffat, i m ånga fall nog så allvarsamma. 
IOrde V;l·} ;· d o tt f"" f""} t . h f"" .. ' ,m a vara a · anse smn orpost ·a { nm!lar oc or 0\ . . " , 
. 'ngt sa knas även beträUande dessa den kännedom om detal-
Jer och hl· t l ·· t··· d Il ·d- b l · å · l , -.. a, som u-aves or en a SI Iga e ysnmg p v1l {en 
Otan V0 

• o , • " " • ' ' f ag,n· grunda ett sa kraftigt pastaende som t. ex. den ena 
ar tyrrstvp b l t r·· t ""d 1" P• • "' J ens a so u a ore ra e ranuor andra. 
s
0111 

~-et finnes anlecl~1ing~-n~ag~, att ~en far~_ygsl:.yggnadspolitik 
111- ex. England f. n. folJer Icke giVer stod for den uppfatt-n" . u -

:sen 'ltt · ·· l fl tt ·· · rev ' ' l or ogs o ornas sammansattmng förändringar av 
ollltionerande natur äro att vänta. L 
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Och för resten, innan fred hinner bli sluten kunna kti 

händelserna till sjöss föra med sig överraskningar av lllå g~ ngn. 
handa slag . Den som lever får sel 

Stockholm i januari 1916. 
H. Söderbaum. 

o 

Arsberättelse hälso- och sjukvård. 
Av J. Lagerholm. 

När en gång erfarenheterna från det nu pågående världs

kriget bliva kända och publicerade, komma säkerligen många 

nya lärdomar att givas, vilka kunna verka modifierande eller 

omgestaltande på sanitetsväsendet och läkareverksamheten i 

det moderna sjökriget. De uppgifter, vilka för närvarande stå 

till buds i avseende på krigshändelser och förluster, äro naturli

gen genom censuren och varje makts tolkningssätt i eget in· 

tresse både sparsamrna och vanskliga i och för slutsatsers dra

gande. Facktidskrifterna i de krigförande länderna upphörde 

i allmänhet ganska snart efter krigsutbrottet att utkomma. 
Det är Japan, som äran tillkommer att hava lagt den 

grund, på vilken vi haft att uppbygga vårt moderna sanitets

väsende för nutida sjökrig: för förbandsplatsernas ordnande, 

för bedömande av de väntade skadornas övervägande besk~:
fenhet, för deras behandling och möjliga förebyggande, for 
transportväsende o . s . v., och det var redan efter det japansk· 

kinesiska kriget, som den japanske >> marinöverläkaren» suzU· 

kis standardverk över erfarenheterna från detta krig utMI11· 

Här äro varje skottskada, varje explosionskada, varje br~n~~ 
skada o. s. v. minutiöst beskrivna och en nogerann statlS~ 

'u ' · Jll' 
lämnad. Erfarenheterna växte ännu mer under det ryst{· 
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115
j.;; a kriget, m en det dröjde flere år, innan den stora offici

p~a redogörelsen hlev publicerad. Denna har i närmast före

:{lende arsberättelse blivit utförligt relaterad, likasom en del 

;ysJ.;;a meddelanden. Den värdefullaste ryska läkareberättelsen 

__. a,· marinläkaren Augustowski i tidskriften >> MOI·skoi 

wratsch >> - har dock först ännu senare tillkommit och har 

flere in tressanta detaljer att bjuda på. 

Omedelbart efter ·krigsutbrottet 1914 blev ännu ett stan

dardverl.;; fä rdigt till utgivning, nämligen den omfattande och 

grundliga tyska >> Handbuch der Gesundsheitspflege an Bord 

von Kriegesschiffen, utgi ven under medverka n av en rad av 

Tysklands främste marinläkare. Marinläkare Gunnar Nilsons 

förtjänstfulla föreläsningar över sjökrigets kirurgi utkommo i 

bokform 1913. 

Erfarenheter i avseende på sjökrigsskadorna. 

Man har bemödat sig att finna ett medeltal för de väntade 

skadornas och förlusternas antal i en sjöstrid. Förlusterna hos 

egraren hå lla sig i allmänhet inom måttliga gränser i olikhet 

mot vad förhållandet kan vara i lantkriget, där segrarens för

lustsiff ror ej sällan äro h ögre än den besegrades. Japanerna 

för lorade i sjökriget mot Ryssland 9 % av hela det mobiliserade 

marin manskapet och 16 % av den på den aktiva slagflottan 

embarkerade besättningen mot 19 % av den mobiliserade ja

~lanska armen i lantkriget mot Ryssland. Ryssarna förlorade 

~ la~tk rige t 15 %, sjökriget i medeltal 30 % (därvid dock ej in

t eraknade de genom minor nodergångna fartygen såsom Pe

ropawlowsk och de fartyg, vi lka vid Tschuschima gingo under 
ll1ed hela sin besättning. 

h-- Av de japanska sjöstridsförlusterna voro något mer ä n 
d alften döda, något mindre än hälften sårade . En för s jöstri-
en k a l t·· · t. k b"ld f "" h o • 

0 
' ra'- ans rs ' 1 ger or allandet mellan dödsprocentell 

ch de ol 'k l d f.. d. k · · en .. 1 'a s w orna: or tre t proJektliverkan komma p<1 
doct 1,, sårade, för minor på en död o,~ l sårade. 



-390-

SifTrorna från såväl det ry sk-japansl~a som de t japans]{_ 
kin esiska kriget hava visserligen stort varde, men kunna . 

bliva allmängiltiga, ty man måste hehink~~ , ~~~t i båda des:~ 
krig den ena motståndaren var elen andre 1 hog grad överliir>. 
sen, vilket också visar sig i elen b etydande skilnaden i förlust:r 
å resp. sidor. Då det gäller mera jämnstarka motståndare 
komm er kampen säkert att b liva betydligt hårdare. Zur \Verth 
anser sig dock kunna beräkna, att för två nära jämnbördiga 
mots tåndare k a n en fö rl us tsiffra av ungefär 20 7a läggas till 
grund fö r våra stridsförheredelser, därav J r, ~ döda, 8 % svårt 
och 8 'lo lätt sårade. Flaggskeppen hava av n aturliga skäl van
ligen de största förlustsiffrorna. 

Av de sårade japanerna å tertoga ej mindre än 80 % redan 
under kriget sin tjänst ombord; av dessa voro över h älften be
handlade ombord, alltså lä tt sårade; men iiven a v de svårt 
så rade, som förts i land eller till lasarettsfartyg, åt erinträdde 
en stor del: 30 'lo i tjänst. Dessa återställda betyda så mycket 
mer, son1 det ju gäller fullt utbildad och redan k rigsvan per

sonal. 

Det karaktäristiska för sjökrigsskadorna är, att det företrä
desvis gäller k rossade och söndei·slitna sår från sprängslyeken 
och splittror, explosionsskador, förbränningar , gasförgiftningar, 
skada genom lufttryck o . s. v., uneler det att sår av gevärs
kulor samt stuckna och skurna sår t räda i bakgrunden . Kross

ningar av kroppsdelar kunna förekomma i stor utsträckni~~· 
utan att huden, som besitter en hög grad av seghet och elastlCl· 
tet , är skadad. I rysk-japanska kriget int räffade på japaner
nas sida 60 dödsfall av sådana svårare krossningar vid oskadnd 

· o'J'ö!· hud, då vävnaderna under huden voro krossade till en ::> 

· h l 1' 1 .. J Id Svåra a k hg massa oc t . o. m. Jenen 1 {SOln sonc enna a. 
stympningar med hela lemmar och kroppsdelar bortslitna före· 

S o d o k . 1 .. k o V . 111 rna n kmnmo. >> a ana san , s nver a ·aren pa >> aqag >> , so . t 

där fick behandla, hade jag aldrig sett och aldrig ens tän~ 
att få uppleva. Vad för en binda skall man a nvän da, n~r 11~7 : 
lemmar äro avslitna och bröst- eller buk hålan helt uppnven· 
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Sp riingstyckesåren hava en särskild karaktär, nämligen sön· 

derslitna ränder och i hög grad oregelbundna buktiga sårka -
aler. Detta tack vare sprängstyckenas oregelbundna ofta tag . 

'\,.::t fo rm och ringa flygenergi. I de all ra flesta fall äro såren 
" l ' 
fö~orenade , och ofta inneh å lla de medslitna stycken av kläder-

a Utom b ratrasor kunna mvnt, nvcklar m . m. fölJ·a m ed in. 
il<. J~ " " • 

Vikten av ren hud och r en , helst desinficerad beklädnad vid 
strid framgå r härav, då sprängstyckena själva alltid kunna an

ses såsom sterila . 
Sårkanalerna förlöpa ej sällan på det egendomligaste sätt, 

så t. ex . ur berättelsen från \Varjag : ingångssår på kinden, 
sprängstycket påträffades i den tjocka nackmuskulaturen ; in
gångssårct i sätet , sprängstycket vid skulderbladet; hos en man 
avlägsnades över 100 sprängstycken; ur berättelsen från >> Orel»: 
chefen sårad i nacken, d essutom en liten ingångsöppning i 
högra skulderbladet; ett sprängstyck e, som genomslog lungan, 
magen och levern och vid uttagandet ännu var så varmt, att 
det fö rorsakade brännblåsor på handen. En matros från 
Schemtschug visade omkr. 200 sår av sprängstycken . 

f ör sprängstyckenas uppsökande är naturligtvis Röntgen
fo tografien en utmärkt hjälp, och på grund av de genom hu
dens elasticitet ofta mycket små, ja ibland nästau omärKliga 
ingångsiipp ningarna har erfarenheten nu lärt, att man även i 
de osannolikaste fall och vid de skenbart enklaste sår bör p å 
det om sorgsfullaste söka efter främmande kroppar. 

. Luj'ttryd·suäxlingarna vid explosion er av minor och pro
Jekti ler och ä ven vid tätt förbiflygande proj ektiler kunna för 
anl eda Lrumhinnerupturer bedövninnar hJ'iirnskaknin<>ar och k ' b ' . b 

Ull kastni ngar med b enbrott i synnerhet å skallens bas. 

Förbränningar utgjorde å japanska sidan 1904- 05 7 % 
~v alla skador. Då uppflammandet vid explosionen är n!lstan 

~:onb l i~·k lig t , gå brännskadorna därvid i allmänhet ej synner-
~en dJupt, dock kunna de ofta nå stor utsträckning. Skåll-

illn rr . · , o .. .. • ' , 

t· :sal n d skador a angror och pannor aro vanhgen av sva-
Q: re natur, gå djupare och kunna sträcka sig över stora delar 

kroppsytan , liksom även till lungor och luftvägar. 
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De giftiga gaser, som utvecklas vid projektilernas expj _ 

sion, äro ej sällan ödesdigra (se längre h-.~m r~k- och ?asfara~. 
Bland dem tyckes koloxiden vara det vasenthgaste grftet Och 
utgör ungefär 30 '7o av de hos de olika sprängämnena vid deto. 
nationer sig bildande slutproclu kterna. Farligast är naturligt. 

vis dess verkan i slutna rum. 
Blödningar av överhängande fara äro vid sjökrigsskadorna 

sällsynta till följd av sårens slitna och krossade beskaffenhet; 
sekundära blödningar (efterblödningar) hava även de visat sig 
tämligen sällsynta, dock bör man vara på sin vakt mot dem. 

Att vid de svåra sjökrigsskadorna s. k schockverkan ej 
skall vara ovanlig är klart. Bidragande därtill måste också 
den starka själsspänning verka, under vars tryck de sårade 
under sjöslaget stått. Från ryska sidan berättas särskilt från 
, Dn1 itri Donskoi>>, att flere sårades död på första dagen endast 
kan förklaras genom schock (eller själsskakning), då de var
ken lidit blodförlust eller fått påvisbara svårare skador. Ja
panerna berätta, att de sårades och skeppsbrutnas stämnit~g 
mestadels var munter och glad, ofta i förvånande motsats bli 

skadans svåra beskaffenhet. I jämförelse med erfarenheterna 
från jordbävningar, järnbanekatastrofer o. el. äro sinne~_för · 
vi1-ringar (psykoser) sällsynta, neuroser något vanligare. Over 
själsförfattningen vid dylika katastrofala händelser kasta he· 
rättelserna något ljus. Tankeverksamheten är ofta påfallan_de 

· f· · ·· 1 de hastigt klar. Den blixtsnabba beslutsamheten or overras '-an · ' 

l ·· d "l l" l dl.IJ0"J" Da"rvid förefanns full · till gans ut an a ma sen rga 1an 1 n« . . -
.. II.. l .. er·ensstäJU· ständig känslolöshet för egna smartor. - armec ov · · .. rer 

mer SsemenO\YS uppgift, att under slaget ingen klagan °'d ·· 
• . o f" ban , 

smärtor höres från de sårade; Efter behandhngen pa or 
. Cl'tr av 

platsen följa däremot ofta rikliga och häftiga yttnno• be· 
smärta. Ofta förefinnes en utpräglad taltr~ingclhet och 
nägenhet för fanta stisk fabulisering hos de svårt skadade.:\'' 

Sjöluigsskaclorna hava en överraskande god progn~s.fö]jd 
100 sårade japaner dogo 12 omedelbart, 6 clogo senare, tJil ti!l 

• o •• l o t t ä !l ch1 av skadorna 7 blevo invalider och 75 atervam e a ers drrsl 
, ' , •• • o tt en , 
sin post. Uteslutas ur rakmngen de genast fallna, sa a 
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ej omedelbart dödande skadorna räknas, så förde av 100 
de d.or 7 senare till döden, 8,5 hlevo invalider och 84, 5 åter 
ska 
·"nstbara. tja 

Lä kare- och sjukvårdspersonalen hade under ryska-japan-
ska kriget stora förluster , av 36 fartygsläkare drunknade lmder 
siaget 14 maj 1905 över en tredjedel; räddade blev o dels ur 
vattnet, dels från livbåtar 15, därav tre efter sju timmars vistel
se i vattnet. Assistentläkaren på Rurik blev vid räddningsar
betet dödligt sårad genom hudens upprivande och ena benets 
avslitande genom sprängstycken. Han sade till omgivningen: 
,Oroa er icke, jag är ej mer en levande människa och vill di_i 

med och på Rurik >> . De båda läkarna på >> Ssissoi Vveliki >> dogo 
ti JI följd av en projektils explosion på förbandsplatsen. Rök, 
gas och bedövning försvårade dörrarnas påträffande. En man 
som med mun och näsa skyddade av fuktade gaskompresser 
utifrån inträngde i förbandsrummet och uthämtade överstahs
läkaren, störtade genom bedövning åter baklänges ned för trap
pa n med honom, men räddades senare. De båda läkarna clogo 
följan de dag under symptom av gasförgiftning. 

A ven på Albatross , som utsatt fö r en fruktansvärd eld 
från ryssarna sattes på land vid Gottland, blev läkaren dödligt 
sårad. Alla dessa förluster i läkarepersonal och sjukvårdsma
teriel fa stställa det numera allmänt erkända kravet på, att för
bandsplatserna böra vara belägna å skyddat ställe. 

Stridsförbandsplatserna. 

. De sista sjökrigens erfarenheter hava allt mera fastslagit 
VIkten av, att de förr så försummade förbandsplatserna skola 
vara fasta och ingå i fartygets byggnadsplan. Att annars an
~~·dna tillfredsställande förbandsplatser å skyddat område er
hJllder stora svårigheter, då det skyddade utrymmet i allmän-
et ar taget i anspråk till det yttersta för andra ändamål. Än

iltr ., 

0 
P<l sa sent som 1910 byggda franska fartyg (>>Neptune » 

s~~1 Depuy de L öme »), på vilka förbandsplatserna voro kon-
lt ktivt fö rutsedda, ändrades dc uneler byggandet, utrymmet 
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förminskades och togs i anspråk för maskiner och andra »Vik. 
tigare» ändamål. 

Skydd är sålunda ka nske elen viktigaste fordran på e 
stridsförbandsplats; skydel för den sårade, för de till hans be~ 
handling tjänande m a lericlen och läkarepersonal en. För den. 
na huvudfordran måste de i fredstid nödvändiga betingelserna 
av möjligast luftiga och lju sa loka ler vika. Utom pansarskydd 
och läge under vattenlinjen komma också kolboxarna i betrak. 
tande såsom gott skydd. Provisoriskt skydd mot sprängstyc. 
ken Jämna orgelpipartat uppställda koj er, bukter av trossar 
och fritt nedhängande segelduk. 

Andra fordringar ä ro: rymlighet, lättillgänglighet, frihet 
från nödvändig genomgång, tillräcklig ventilation och belys
ning, gott avlopp, god vattentillgång m. m. Ventilationen bör 
helst vara skild från fartygets allmänna och så anordnad, att 
rök och giftiga gaser så vitt möjligt ej intränga. Såsom reserv
belysning ägnar sig bäst ackumulatorer ; såsom de hos oss in· 

förda Nifelatnporna. 
Skyddat utrymme, helst i omedelbar närhet av förbands-

platsen, även för förläggning av de sårade är en nödvändighel 
liksom vid stort tillopp av sårade för dem, som måste vänta 
på behandling. En r eservförbandsplats är även ett önskemål. 

Av de ryska fartygen i rysk-japanska kriget hade endast 
4 fartyg pansarskyddade förLandsplatser under vattenlinjen, 3 

fartyg hade förbandsplatserna under vattenlinjen utan pansar· 
skydd · 11 hade förbandsplatsen ovan vattenlinjen i badrum-

' d" ~ met 7 i officersmessen, 5 i övre batteridäck 15 på mellan ac.,. 
' . .. ärda 

Endast förbandsplatsen å »CesarewJtsch » var utan namnv, . 
ål ·· r ottll· nackdelar· från alla andra hade man stora klagomc ave 

' ål" ven· 
rränt.:!lit.:!het bristande utrvmm e, för hög temperatur, d Jg ' 
n u u ' - • fr"n 
tilation o. s. v. F lerstädes m åste man under stnden flytta vi· 
den reglementerade förbandsplatsen och inriitta andra, pro 
sarisid skyddade genom k ojer, pressenningar o. d. ds· 

o "d h ol! . o förball Läkaren maste under stn en uppe a a s1g pa tcil 
.. . J" ,. d ·farenhe platsen, detta ar en oavv1s 1g or ran , som genom ei si~ 

o få l"" osna fastslagits . Ensamt pa chefens order kan han ·< av a, 
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än densamma. Till den första hjälpen vid platsen för ska
~111 och ti ll sakkunnig transport behöves ingen läkareutbild-

.11 0 . anvä ndes desto mindre läkaren utanför förbandsplatsen 
Jl] " ' ' drager man honom onödigtvis bort från ett välsignelserikt ar-
bete, i vil ket han är oersättlig. >> Det än, säger Beadnell, >>an
nat med läkaren än med en officer, som dock kan ersättas, 
om han faller. Det är ett misstag, att läkaren är på däck, det 
iir ett misstag, att det vore inhumant eller fegt om han icke 
ro re d ii n . 

Manskapet begiver sig alltid dit, där de veta, att läkaren 
finnes. På de ryska fartygen i rysk-japanska kriget komm a 
ofta 50, 60 ja ända till 100 sårade på varje läkare ; vid stark 
ti llströmn ing av sårade kunde läkaren knappt kontrollera blod
stilln ingen. Varken tid eller utrymm e fanns till avlägsnande 
av ens de ytligaste splittror. 

Förberedelse till strid. 

Varje man ombord, såväl befäl som manskap, måste un
dervisas och utbildas i första förbandets anläggande och såra
des transport. Självhjälpen och de färdiga förbanden ha visat 
sig vara av den allra största betydelse. Framför allt gäller det 
ofTicerarna; om officerarna deltaga i och tillse första hjälpen 
och transporten, verka de också uppmuntrande på manskapets 
llltresse. 

De närmare förberedelserna till strid från läkarens syn
]l u:~kt se tt hava till ändamål: l) att så vitt möjligt förminska 
1~0Jligh eterna till uppkomsten av svårare sårskador, 2) att för
b~ttra utsikterna för en god (aseptisk) läkning av uppkomna 
sar, 3) att iordningställa transportmedel, förbandsplats och 
nlateri l f .. d l b . a or mottagan e oc 1 ehandhng av de sårade. 

Till det förstnämnda ändamålet t]"änar bortskaffande i sy . , 
__ nnerhet från däck, av alla icke absolut nödvändiga föremål. 

:~tskilt sådana av metall. Dessa öka nämligen alltid fara n för 
arskador rr l · fl d ·· t l · f sk :senom umg ygan e sprangs yc ;;.en, vilken orm av 
ador är den vanligaste i sjöstrid. En alldeles överflödig sig-

Tillskri ft i Sjöväsendet. 26 
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nalmast, som splittrades av en granat, dö?ad: och .:årade onl. 
bord på Mikasa vid slaget i Gula ha vet eJ mm d re an 25 tnan 
Betydelsen av tillfällig<t skyddsväggar mot kringflyganct~ 
sprängstycken får ej underskattas. Sprängstyckena åstadkont. 
ma genom sin oregelbundna form sYåra sår, men deras flyg. 
kraft är i allmänhet ej stor, varför de oftas: lätt låt~ fånga sig 
av jämförelsevis svaga skyddsväggar. Palhsadfonmgt bredvid 
varandra uppställda kojer, i långa buktar upphängda trossar 
eller flere lager fött nedhängande filtar, segelduk m. m. utgöra 
utmärkta skyddsväggar. Att sarlan >> inklädning >> i stor ut. 
sträckning användes å de engelska och franska fartygen vid 
Dardanellerna kunde man till och med över tyga sig om genom 
avbildningar i den illustrerade pressen. 

Man har invänt, att sådana skyddsväggar skulle öka faran 
för eldsvåda, m en erfarenh eterna å b åde den ryska och den 
japanska sidan tala däremot. För övrigt höra de genomfuktas 
medelst vattenbesprutning. 

För att förbättra utsikterna till god läkning äro flere om· 
ständigheter att beakta. Då man förr trotlde, att varba:<te.rierna 
voro nästan allestädes närvarande, har man nu kommtt hll den 
slutsatsen , att förem ålen i en frisk människas omgivning och 
även en frisk m änniskas hud endast sällan hysa virulenta var· 
bakterier. Hos en människa. som lider av ett infekterat sår 
elle r en halsfluss, finnas däremot massor av dylika, likas~lll 

.. . l .. t ". 1t·ncr Det cräller dar· även i samn1a tnanms (as narmas e omc,IVI o· o' .. 
för att uppsöka sådana varbildningskällor och oskadl~ggora 

. dl" . " rbtldade dem före drabbmn «en genom behan mg av sma va 
_o . . h l fl l kunära an · sår , isolering eller tlandslockmng av a s ussar, u 

ginor o. s. v. . ·den 
Hit hör även den personliga renligheten , bad före stri ' 

rena kläder, >> kl ädsel för strid >>, som vi numera infört. .. d· 
· ·· ·· d t"ll d.. ksbelda Linoleum, som JU nu allmant anvan es 1 ac 

nad har i sia s1"älvt en viss bakteriedödande förmåga . . t" 
' , u • d SJS" 
Betydelsen av de färdiga förbanden ha under ~ ch 

· · · · 1··1 t lar tJll 0 
sjökrigen allt m er vtsat stg. E n rysk mann a mre a .. 011et 
med om ,, förbanclspaketens epok >> . Ryssarna hade i allJ11:l 
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.. ·di "H rörband av tre storlekar efter den franska modellen 
ffll o ' 
ctolztor Barthelem y 1902). De visade sig under kriget få den 
(törsta och mest välsignelserika användning och kunde till och 
5 

d an vändas under det djupaste mörker. Japanerna hade 
n:eaot avvikande modeller inlagda i starkt japanskt papper. 
JJllt:> 
En viktig fordran i1r, att förhandspal<eten kunna öppnas lä tt 
och bek\·iim t. Förbandspaket böra finna s upphängda i vatten
täta påsar (ej pl å tl ådor) på av besättningen vi:il kända förhands
poster : harmanskapet bör även vara väl försett med paket. 

I :l\·seende på räddningsmateri el voro de ryska fartygen 
ga nsk:t ojämt rustade . >> Amiral UschakOW >> sjönk den 15 maj 
!906. Alla kunde hålla sig uppe tack vare rikedomen på rädd
ningsboja r . Japanerna besköto de simmande på 40 kabelläng
der, en projektil träffade mitt i en stor korkring, i vi lken 20 
man höllo sig. En verklig fontain av huvuden, lemmar oeh 
kroppsdelar kastades upp. En timme efteråt sände japanerna 
två fa rtyg till räddning, det ena upptog 182, det andra 1'16 
man. Då >> Rurik» var i sjunkande tillstånd kastade sig över
läkaren m ed hängkoj överbord och upptogs efter tre timmars 
vistelse i vattnet av ett japanskt fartyg. 

Ti ll skydd mot öronskador vid detonationen ha många me
del bli \·it försökta. I rysk-japanska kriget voro trumhinneska
dor och skador å mellan- och inn erörat särdeles talrika och ofta 
mycket w åra. Bland skyddsmedlen fö rordas den enklaste, 
nämligen fast tillstoppning av yttre hörse lgången genom en 
hotnull!',propp, såsom fullt lika god som all a de övriga appa
rater, som uppfunnits. Bomullens genomdränkning m ed gly
cerin eller olja förordas av fl ere; andra relwmmendcrar vax 
eller pl astisk. lera. El liots sår-protector, som införts även hos 
oss, ha r nu förändrats så, att den passar till alla öron och ä r 
enklare a tt anbrin ga än den nuvarande. 

Sårades transport. 

lä. _Ej h lott från humanitär synpunkt utan även från rent mili-
1' ar dl't viktigt, att den såra de snabbt bor tföres från striden , 
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där han verkar hinderligt. Alla m an ombord böra vara h 

t d d · å d t t l l ·· ·· t ern. mas a a 1 s ra es ranspor · oc 1 noga ~anna sa t, väg och . 

f .. t t D ·1·t·· b.. J hd or ranspor en. e nn 1 a ra organen ora 1ava ansvaret r-· 
~rans porte~; d~_rmed .. k?mma de avdelad~ >>S~_ukbära~·na ,, do~~ 
1cke att bhva overflod1ga , men deras phkt ar ocksa att var 

handräckning åt den fåtaliga Hi karepersonalen, att bära d: 

behandlade sårade till lagringsplatserna o. s. v. Transport. 

medlen äro mångfaldiga. På de ryska fartygen användes i 

rysk-japanska kriget en mängd olika hissar och transportsto· 

Ja r , Millerska bårar, Auffrets ränna (av liknande form som vi\r 

fartygsbår), transporthängmattor a v tyskt mönster, Guezenec's 

koj m. fl. I stor utsträckning användes med fördel vanliga 

matroskojer, i vilka endast två remmar för genomstickning av 

bambustavar blivit fastsydda . På >> Gromoboi >> användes endast 

handtransport ; på >> Cesarewitsch >> bleYO bårarna redan i stri

dens början förstö rda, så att man m åste gripa till handtrans

port, och i allmänhet tyckes man såväl på ryslut som japanska 

sidan ha va i stor utsträckning hållit sig till handtransport 

Bårarna kunna dock ej undvaras, och i synnerhet efter 

striden och under stridspaus komma de till användning, var

vid de olika typerna allt efter vertikal och horizontel transport 

samt efter olika fartygs betingelser i avseende på transport· 

vägar komma till sin rätt. 

Lasarettsfartyg. 

Det är ett självklart önskemål att så snart som möjlig! 

befria stridsfartygen från sjuka och sårade och att låta dessa 

komma under gynnsamma betingelser för behandling och vård. 

Man behöver därför dels sjuktransportfaliyg ( >> hjälplasaretts· 

fartyg >> ), som höra hava stor rörlighet och manöverförl11Ma 

men endast äro ämnade för ett kortare uppehåll av de sårade. 

och dels egentliga lasarettsfartvg, som äro verkliga flyh10de 
" ··vell 

sjukhus, utrustade m ed alla hjälpmedel för sårades vård il.c~c~l 

för en längre tid . Ett för sitt ändamål redan från början bi::.~ 
och inrättat lasarettsfartyg har hittills endast den enge 
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f]ottnn sedan omkring 2 ~r. I Tyskland har marinläkaren zur 

werth till s_a mmans m_ed sm broder, skeppsbyggmästare vid den 

lys l{a m <_tnnen, uppg_~ort ~n plan . till ett fullständigt, modernt 

JasareLis l artyg, besk n vet 1 >> Handlmch der Gesundh eitspflege 

auf hriegesschiffen >> 1914. De tyska lasarettsfartygen , som nu 

ärO i tj änst, ä ro samtliga tagna från handelsflottan och äro till 

antalet 6 med vardera 300 sängar. Yidare h ava tyskarna 7 

hjälplasarettsfa rtyg, l med 90, 2 med 80 och 4 m ed 49 a 55 

sängar. 
Vik tigt ä r, att lasa rettsfartyge n äro försedda med bekvämt 

och snnhht a rbetande inrättningar för sårades ombordtagande 

samt fö r räddning av skeppsbrutna. 

Organisationen av marinens sanitetsväsen under krig. 

Om organisation en av den tyska marinens sanitetsväsen 

under eld pågående kriget har ~Iarin egeneraloherarzt vVeber på 

en s. k. >> kriegsärztlieher Abend >> i Berlin 1915 h ållit ett in

lressnnt föredrag. 

Liksom i fred ligger även under kriget h ögsta ledningen 

av sani tetsväsen det hos Reiehsmarineamt och speciell dess m e

dicinal:l.Ydelning. Under dess ch ef arbetar en stab av sanitets

oiTicera r(' och förvaltningspersonaL Två sanitetsofficerare äro 

sysselsa tta vid en >> Centralnachweisebyrå >> med bearhetnin<:> av 
f .. l t> 

or ustlistor efter regelbundet inkommande rapporter . 

Onw delbart under de m edicinska centralmyndigheterna st:'! 

'S_anitctsamb, ett för Öster sjöstationen i Kiel och ett för N ord

SJostationen i Wilhelmshaven. Deras ledare äro stationsläkar

ne, vilkas ställning och verksamhet motsvara a rmens >> korps-
generaF·tr·z·t V · "t t t l h · · J ni ' ' " C>> . aqe sam e sam 1ar en ygtems < undersök-

kongsan stalt m ed bakteriologisk och kemisk avdelning. Dessa 

so 111Plettera och understödja de under kriget i a lla m aringarni-
ll er S'lt t ··d d 1 ·· J l <tv,., ·. nman ra an e >> 1a souts wtten >>, vilka under lednin g 

fo r :sarntsonsläkaren bestå av civila och militära läk are samt 

111 
VaJtnin gsämbetsmän . Deras verksamhet gäller hyaienen 

ec1 .. v . o 
sarskild h ~insyn till förebyggandet av smittosamma sjuk-
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domar. I Kiel, \Vilhelmshavcn, Cuxhaven och Ramhuru .. 
"' lito även konsulterande kirurger adjungerade. 

Under sanitetsamt stå sanitetsdepoter, som hava om hän. 
der anskaffandet av sanitetsutrustningen till alla under lllarj. 

nen hörande fästningsverk, lasarett och fartyg , att uppgöra 
planer därtill och alltid hålla ersättningsmateriel i beredska p. 

Under sanitetsamt står i varje område alla lasarett och re. 
servlasarett, bland de sistnämnda förtjänar omnämnas utvand. 
rarehallen i Hamburg, som omfattar 3,000 sängar. Dessutom 
tillkomma ett stort antal av privatpersoner oeh sällskap för 
kriget till förfogande ställda >> Vereinslasarette >>. Aven konva. 
lescenthem finnas ett i Augustenburg och ett i Brem en. 

Förbindelser per tåg och vattenvägar äro ordnade för 
snabbt oeh bekvämt överförande av sjuka från det ena lasa
rettet till ett annat i händelse av behov. Särskilda transport
avdelningar äro sammansatta dels a v marinens utbildade sjuk
bärare dels av röda korsets personal. Deras verksamhet ledes 
i stort av garnisonsläkarne . De fortskaffa de sårade å ena 
sidan från fästningarna och fartygens tilläggsplatser till lasa
retten, å andra sidan från dessa till järnvägen för eventuell be

fordran till det inre a v landet. 

Den frivilliga sjukvården, representerad av delegerade å 
huvudstationerna, tillhandahåller förutom den nämnda trans
!JOrtpcrsonalen ä ven manlig oeh kvinnlig vårdpersonal för la
saretten varJ'ämte den besör1'er samlin~sställen fö r >> Liebes· 

' . " . tå 
gaben >> i Berlin, Kiel, Cuxhaven och \Vilhelmshaven , vilka s 
under en centralbyrå för frivilliga gåvor i Kiel. 

Undervattensbåts- och dykarehygien m. m. 
" "ende 

Den stora roll, undervattensbåtarna spela i det paga 
• o • .. l 'lt . t r·· d tt n l]ndef· knget, maste giva ett sars u m resse . or e a vape · b~· 

bara äro i sannin~ de prestationer Tysklands underva ttens 
u • ;-ven 

tar framvisat. Visserligen äro de förbättringar, säkerligen '
1 

n'' 
.. ade ' i hygieniskt avseende, dessa båtar undergått, omsvav< 
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. 
1 

heml ighet; stora måste i alla händelser ännu de svårig-
dJL p d 'll d b "tt . J' d 

t 
r vara, un er VI w e tappra esa mngarna 1 a. 

]le e 
Luften förorenas och försämras i en undervattensbåt på 

, 
1
aahanda sätt; genom människornas utandning oeh ut-

n1al b' . . • ' o 

dunstning, genom gasolm, benzm , klor och andra gaser fran 

tore r maskiner och ackumulatorer, genom ökad halt av mo ' . 
vattenånga, genom lukt från matvaror och allehanda ting, ge-
nom syrets absorption , m. m. och dess renande och förnyande 
på kon stgjord väg stöter på stora svårigheter. Ett flertal un
dersök nin ga r och avhandlingar om dessa frågor , även svenska, 
ha1·a visse rligen sett dagen, men något egentligen nytt har på 
senaste tiden dock ej framställts. 

Alltid betonas vikten av, att personalen bör vara väl ut
vald i k roppsligt hänseende. 

De räddningshjälmar ( » Tauchesetter >>, » oxylithjälman), 
med vi lka hela besättningarna på de tyska undervattensbåtarna 
ii ro utrustade, skola tillåta dem att andas vidare vid höggradigt 
föroren ad luft intill en halv timme. Med dessa hjälmar, som 
~ ro fästade vid en >> simväst», är också en räddning från en 
sjun ken båt till vattenytan ännu tänkbar, sedan innerrummet 
blivit satt under vatten och luckorna öppnade. 

Vad hygeinen för dykare beträffar framhälles allt mera 
fa ran för den s. k. dykaresjukan och vikten av att bestämmel
ser fö r dess förebyggande träffas och efterlevas. Angående 
denna ha r en uppsats i Tidskrift för sjöväsendet 1912 varit 
Införd. 

Flygvapnet, som ju i nutida krig fått allt större betydelse, 
har Under kriget i hög grad utvecklats , och därmed har också 
ett ökat intresse kommit flygningens hygien till del. Ett flertal 
Utbeten (v. Schrötter, Zunz m. fl .) i ämnet ha utkommit. Be

:~~illJn.elser angående kroppsbeskaffenheten hos flygare, sär
h lit VIktiga i avseende på nervsystemet och jämnviktsorganet, 
u~Va ti llkommit även hos oss. Undersökningarna böra göras 

vana specialister . 
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Rök- och gasfara. 

Faran för förgiftningar genom luftens för~rening av expto. 
sionernas förbränningsprodukter, genom eldsvador eller geno 
inträngande av skorstensgaser i skeppsrummen är i krig gans~ 
stor. Från det nuvarande kriget meddelas, att å tyska fartyget 
»Seydlitz >> vid slaget i Nordsjön en engelsk 34 cm. projektil 
slagit ned genom aktra 28-cm.-tornet och fortsatt ned i lang. 
ningsrummet kreverat därstädes och i nämnda rum jämte när. 
gränsande lokaler dödat icke mindre än 70 man genom förgift. 
ningning och kvävning av förbränningsgaserna; endast tre man 
kommo undan med livet. Egendomligt nog rönte varken far. 
tygets egen under langning varande ammunition eller durkarna 
någon inverkan, i vilket fall säkerligen hela fartyget gått till 
botten. Staff-surgeon Hewitt beskriver i The .Journal of the 
Royal N a val Medical Serviee noga symptomen av dylik för
giftning genom explosivgaser från erfarenheter vid striden mel
lan >> Pegasus >> oeh >> Königsberg >> vid Zanzibar 1914. 

Av de giftiga detonationsgaserna kommer h uvudsakligen 
koloxiden i betraktande; den utgör 30 % oeh mer av det hela, 
därnäst komma nitrösa gaser (salpetersyrlighet, undersalpeter

syra o. a.). 

Såsom skydd mot gasförgiftningarna är förs t oeh ·främst 
hastia utdrivning av de inträngda gaserna genom fläktar (elec-

. f
0 

) R"l h"'l t'll ' t l o·ll · den <>ifti<>'aste tnc ans >> , >> o ( Ja n1ar », smn 1 a a uppe 1a 1 n n .. 

luft, kunna ju endast komma i fråga för ett fåtal av besatt
nineren men böra vara väl oeh instruktivt fördelade vid , klart 

t> ' • och 
skepp » för räddningsändamåL Torra eller fuktiga mun-. r 

.. . .. . d t d h. d "l· J· d IDIDpartJldll nasbmclor aro av nytta 1 . e e m ra ro-.- oe 1 a . 
. d aj{tJga att inkomma i andningsorganen; en uppsugmng av e n 

d l . .. t . o - l .. -. ad samUla gaserna av em (an man e.1 van a 1 nagon 1og1e gr · 
tjänst gör oekså bomullssuddar instoppade i näsborrarnll · 

• o "aoneJI , 
För att mildra de häftiat retande verklnngar pa 0 n . " 

~ ]" nJilo 
som en del gaser hava, böra suddar dränkta i bors~re os tiii · 
eller kanske ännu bättre fysiologisk koksaltlösning fmnas 

gänglig. 
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Ä ven vid eldsvådor är, frånsett röken, koloxid den gifti-
t och farligaste faktorn, liksom vid skorstensgaserna, som 

gas ~11 sin värme också kunna förorsaka brännskador. Tät-
deno b.. d .. d k eld "kh"'l 0

• <>'sfö rsök ora en ast goras un er s . y av ro - Ja mar. 
pJiln · " d l 'j] · d t De giftiga gaser, sasom angreppsme e, VI za 1 e nuva-
ande kriget låtit så myeket tala om sig, hava ju huvudsakligen 
~etydel se fö r lantkriget. Det tyckes i allmänhet vara klor, som 
härvid kommit till användning, möjligen ibland nitrösa gaser. 
Klor är lätt oeh billigt att framställa; den utmärker sig för sina 
l'åldsamt retande verkningar på slemhinnorna i andningsorga-
nen. Som klor har en utpräglad affinitet till alkalier, har man 
i dessa ett givet medel till skydd oeh neutralisation. Mest verk
sa m skali en blandning av natriumtriosulfat och natriumbi
karbonat vara, i nödfall vanlig soda . Fransmännen voro redan 
48 tim mar efter första gasanfallet försedda med primitiva 
skydds mask er: bindor innehållande kompresser fuktade i soda . 
Fullständiga masker med skyddsglas för ögonen hava seder
mera införts. 

Smittosamma sjukdomars förebyggande. 

avseende på förebyggandet av smittosamma sjukdomar 
hava i det pågående kriget storverk utförts , och erfarenheterna 
komma s~1 k erligen till stor nytta även för kommande freds
lider. Farorna för epidemier hota ju så väl i lant- som sjö
kriget. Sedan ympningar i stor utsträekning verkställts mot 
koppor, tyfus oeh en mångfald sjukdomar, har det visat sig, 
~tt flerestädes sjukligheten i dessa sjukdomar varit mindre 
an i freds tid . 

\'" Då vetenskapen fastställt, att några av de mest fruktans
.. arda krigssjukdomarna såsom fläektyfus och återfallsfeber 
~verföras endast eller huvudsakligen genom bettet av löss , hava 
/talrika s. k. >> entlausungs >>- anstalterna visat sig vara av väl-
tgneJs ·1 .. lk · · k · get . en ' verkan . A ven mot s te ramp, som 1 börJan a v • n-

h 
1 oroviiekande grad härjade bland de sårade vid västfronten, 

ar 
llla n med stor framgång vaeeinerat, så att denna fara nu 
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kan sägas vara till största delen ÖYervunnen. Docenten l\]' 

har i Svenska läl,aresällskapets tidskrift utförligt redogjort 
1f~g 

' d . k . or 
de vidsträckta ympningarna mot ep1 en11s ·a S.J ukdolllar . 

Frankrike, vilka han under en resa studerat. 
l 

Efterbehandlingen av sårade och invalider. 

En betydelsefull fråga är vården och omhänder tagandet 

av dc stora skaror av invalider, som kriget lämnar. Marinlä

karen P. Haglund har i sin berättelse från en resa i Tysklanrl 

r edogjort för tyskarnas åtgöranden i denna fråga. Att så tidigt 

som möjligt skaffa proteser och uppöva färdighete r , som äro 

möjliga att ernå, är av den allra största betydelse. Härvid har 

svensken landers m ecliko-mekaniska gymnastik en välsignel

serik uppgift att fylla. Vikten av att den primösa vårelen av 

de skadade blir så rationel som möjligt för att förebygga svå

rare invalidileter bör noga beaktas. I avseende på underbara 

konstgjorda lemmar har man i Tyskland konunit ganska långt, 

och storartade uppoffringar göras för att skaffa de beklagans· 

värda invaliderna en dräglig tillvaro, att lära dem lämpliga 

yrken och sysselsättningar o. s. v. 

De genom vårt land pågående invalidutväxlingarna hava 

skänkt Sverige många lovord för goda anordningar och god 

gästfrihet. Marinläkaren Boström har i Militär tidskrift Jäm

nat en intressant skildring av invalidtransporterna till sjöss. 

Räddningsväsendet och säkerheten till sjöss. 

Dessa förhållanden hava nvligen omtalats i årsberättelsen 

för navigation och sjöfart, vart'ör jag ej här vida re beh ÖV~~ 
ingå därpå. I januari 1914 hölls i London en internatione 

. w~ 

sjösäkerhetskonferens, där förslag till bestämmelser an ~d 

om livräddningsanordningar ombord, om installationer av tru ,: 

lös telegrafi, om isobservationer, ispatrull, flytande vrak, storll 

varningar, säkerhetscertifikat för fartyg o. s. v. 
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Ett par nya uppfinningar på räddningsväsendets område 

otntal:lr ma rinläkar~n Gunnar Nilson frän sin tyska . studie

esu- Den ena utgJordes a v i håliga platta träflottar, krin"-
r l .. l · t> 

byggda mec smac ~ra rundhult för drunknande att fatta uti 

samt en mängel små lejdare nedhängande utefter sidorna fi'>r 

alt underlätta uppäntringen. Nämnda flottar, som blott voro 

av några få kvm. omfång, buro icke desto mindre 40 man i 

vattnet och voro avsedda att vid livräddningar i större skala 

hyvas öwrbord. Den andra bestod av ett slags jättelika håvar 

av grod nätverk utspänt över ett par med i vatten lyftande 

stoppni ng försedda järnringar. Håvarna rymde väl Jediot en 

30 man , och voro även de runt om försedda med lejdar~ för 

uppäntring ur .. vattnet.. De voro avsedda att från ~1 triggade 
bommar och davertar firas ned för att upptaga de skeppsLrut

na. Båda apparaterna ingingo i lasarettsfartygens utrustninn_ 

Räddningsväsendet vid våra kuster fortfar att utveckla~ . 
~ver ige iiger nu 9 livhåtsstationer, den senaste på Singö vid 

Ala nds ha v, och den 10:de är beslutad vid Gotska Sandön. 

.. ~ö r a tt tillgodogöra för oss krigets lärdoma r har marin

o_verlaka ren utsänt en rad marinläkare till Tyskland, öster

nke och Belgien. Alla hava från sina studieresor lämnat värde
fu lh l 'd l f -' oc 1 Vl y tiga rapporter . 

De sista krigen lämna en fruktansvärd bild av t"· t" 1 
och l ors ore se 

0 ycka, men i så måtto kunna de med sina månQ'a offer 
av h o ·J h" l b" . . ~ 
en ... c 1 a sa ara frukt, a tt de giva oss tillfälle att hygga 

f saker grundval för vårt sanitetsväsen till godo för Yårt 

Os terla nd och vår flotta. 
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Kompassjustering under gång. 

Vid en fullständig kompassjustering under gång är det, i 
all synnerhet å fartyg med flere kompasser, av ej ringa bety. 
delse att, innan justeringen börjar, densamma är väl förberedd 
och organiserad el. v. s. funktionärerna vid de olika kompas
serna fördelade, noga instruerade oeh på sina platser, om ar
betet skall kunna lugnt och jämnt utföres inom en något så 
när dräglig tid. Och den första betingelsen för detta återigen 
är , att NO i första rummet ej blott är fullt förtrogen med ar
betets allra minsta detaljer, utan att han även är väl orienterad 
å den bana eller plats, varest justeringen skall försiggå. 

Under hänvisning till min föregående artikel om samma 
ämne i Tidskrift i Sjöväsende 1911, 3. häft., sid. 284, skall här 
nedan framställas ett exempel på en fullständig justering å 
devieringsbwwn å Jiysingsfjörcl (se den å kustflottans fartyg 
utlämnade kartan över denna bana). 

Fartyg: 1. kl. pansarbåt av Aran-klassen. 
Fördelning av officerarne: 
Vid manövern: FC . 

normal-kompassen: NO med biträden. 
)) styr- En off . med biträde. 

centrum- » » » 

styrmaskin- » » ) 
(Kompassplatsen i stridstornet är vanligen indifferent. 
Övrig fördelning: 
Uti en av ångslup::une: en repetitör. ·(r 

repetJo . Vid språkröret från styrhytten till centrum: en 
» » styrmaskin: en » r 

.. · · a till stY · Från normalkompassen ar anordnad nngledmn, 
maskin. 
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A förtoppen är hissad en vävkula. 
J(ompenseringsanordningarne i förväg översedda, stativ 

l 
hållare rostfria, muttrar och skruvar gänga väl; pejlski-

0c 1 

na översedda. 
ror ' 

Förutom muntliga notions har NO utfärdat följande in-
tru ktion till funktionärerna: 

s Resp. officerare kompensera själva, utan NO:s hjälp ; 
varsko dock genom repetitörerna genast om någon svårighet 
skulle yppa sig. 

Vid k ompenseringen få r denna utföras så länge ring
klocka, NO :s visselpipa eller repetitörernas långdragna rop 
,nu » ljuda ; så snart dessa ljud upphöra: »stå i kompenserin
gen»; då k ompenseringen är verkställd rapporteras detta ome
delbart. 

Yicl res tdeviationernas uttogande avläses kompassen, då 
ringklockan eller NO:s visselpipa låter höra ett kort ljud, var
vid repetitörerna omedelbart utropa ett kort »nU >> ; signal för 
,fä rdig » k onuner ej att givas. Å protokollet antecknas uti 
kolumnen 2, »avläst kompasskurs », å raden mitt för nmgef. 
kompassku rs ». 

Neda nstående protokollsformulär användes. 

l l 2 l 3 l 4 

u ngefärlig l Avläst Magnetisk 
De v. 

Kompasskurs 
ku.rs *) 

Nord 
N 15" o 
" 

30 
" ,, 45 
" l " 

60 
" 

l l 
etc. 

*) I nfö res efter justeringens slut av NO. 

k Efter justeringens slut antecknas å protokollets baksida 
001

Pensa tionsmagneternas och D-korrektorernas platser, var-
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efter protokollet, vederbörligen dagtecknat och underskr· 1Vet, 
inlämnas till NO. 

Resp. nakterhu s låsas oc h nycklarna lämnas t ill uppbörds. 

styrman . 

Justeringens utförande. 

Allt klart och alla på sina platser. 
Fartyget styr från norr om Aggskären med »sakta fart. 

sydostvart, girar så smånin go m l>b. hän in i bäringen b (aktm-', 
vi lket märke bör va ra något sånär (märket tjänar härvidlag 

endast som en ledning, att man styr llngefär magnetisk ost) 

intaget en god stund innan bäringen 1 passe ras. 
Under gång på denna kur s kompenserar N O till en början 

nonnal-kmnpassen , utan att giva några signa ler till de andra 

kompasserna enligt följande . 
Då bäringen 1 passeras, observerar NO, att den magne

tiska kurs, som fartyget styr, ~ir t. ex. S 82° O. Un der det att 
nu mycket noggrann kurs (s tynnärke på land tages) h:ll_les, 
flyttar N O Iångskeppsmagn t>ten , tills att kompassen vrsar 

S 82° O, och varskor därpå till bryggan: »8° bh. hän på kom-

passen! » 
Fartyget girar 8° bb. h i-in , nytt styrmä rk e tages och sta-

dig kurs hålles . 
Då bäringen 2 passeras , är den magn. kursen N 87 ° 0· 

o • N 87 o O och 
N O flyttar magn eten sa , att kompassen vrsar 

varskor därpå till bryggan: >> 3° st il. hän på kompassen! >> 

Ny gir nytt styrmärke. 
~ ' .. o o nor· 

Då bäringen 3 passeras, ar magn . kursen N 89,5 ' 
. o _ . . o _ • •• o sanlina 

malkompassen vrsar N 89 ,5 ; fartyget far fmtsatta a 

kurs. 1 1 ·nla eJ 
Då bäringen !~ passeras, magn. kursen Ost och nor 

visar även Ost. ut· 
Nll får kompen seringen av de andra tre kompasserna ost 

föras, nämligen p å så siitt, att fartyget fortsätter att styrl·ar s[! 
d No l o · d 11a e 

efter normalkompassen , varun er l ger anga Slo ··r si~· 

länge kursen h ålles; avviker fartyget från kursen , upp]10 
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J
en och fa rtyget inrättas. Då kompenseringen är utförd, 

1 1 ~ • l FC f ·· ·s l·os tJI , m·tyget vander och ungefi:irlig kontrakurs 
ffl l \. ....... ....... 

styres. 
Nu kontrolleras B-kompenseringen efter samma grunder: 

först normalen _ensam för sig och därefter de andra kompas
serna med ledmng av normalen. 

Då kontroll en är Idar, styres ungefär magn. syd, därpa 

ungef. magn. nord, därpå ungef . magn. sydost och slutligen, 

0111 så nnses behövligt, ungef. magn. sydväst , allt i enlighet 

med pi larnas (se kartan) anvisnin g, och kompenseringen ut
föres an a log t som å kursen Ost. 

Del ta sätt att först kompensera normalen och sedan efl er

kompensem de andra kompasserna är synnerligen praktisl;:t 
och lämpar sig särskilt väl å en sådan devieringsbana som den 
å Mysingen, där de magn. bäringarna skola passeras, ty intet 
hinder möter att, sedan n ormalen ä r k lar, NO. om han anser 
behon:•t sa påkalla, springer omkring till de olika platserna, för 

att efterst', de t kompenseringen sker efter alla konstens regler, 
blott han har en pålitlig person , som från normalen o-er den 
- t> 
arerenskom na signalen. Dessutom sk er , efter detta recept, 

kompensPringen så lugnt och stilla, då ju, alltefter farva ttnets 
beskafTenhe t, man ka n , sedan normalen klargjorts, styra resp. 
kompenseringskurser enligt normalen snart sagt h u ru läno-e 

som hälst! Erfarenheten h ar emellertid visat att med nåcr~n 
vana l d .. .. , o 
. oc 1 me noggrann kannedom om markena kompense-

ruwen l ·· z d , 
, 5 _ myc cet va me en pansarhat m edhinnes å banan å 
.I()'SIJl tt · .. 

t> en u ta n att kurserna bebo va styras m era än en gång. 

\n ,.idtager restdeviationernas uttagande. 

n Fartyge t styres ungefärliga kompasskurser antingen efter 

u~:t1~ 1 - <'! ler styrkompassen (var 15. grad är lämpligt), va r 
be e

1 
l11 an bör h ålla sig inom det prickade området. Härvid 

ror d 
no~ et m yck et på den , som har manövern att fart och o·ir 
~a ' "' 

far :l avpassas, ty, om fartyget manövreras så, att NO alltid 
et bra och bekvämt med dc magnetiska bäringarna, som 
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skola å resp. k urser passeras, b lir det~a _enda.~ t ti ll fördel för 
det h ela såväl vad tidsvinst som deviationsforlopp beträffar 

I ö~ri gt hänvisas ti ll den nämnda uppsatsen i Tidskrift \ 

Sjöväsendet sid. 286 och följande, ~arvi~ de t, s~.m handlar 

d t S l . Gcwssinska j'e let särskilt bor uppmarksammas orn e . '" · · ' . 
Vid uppgörandet av dev.-tabeller för resp. kompasser böra 

alltid rätvinkliga diagrammer för ko m pass-kurser användas, 
a lldenstund den numeriska interpoleringen ej giver samma 
jämna och tillförlitl iga resultat som kurvan. Tabellerna böra 
· ·· . ·f0·· 1• , , .. 1· 10 arad komnassl..:urs av nedanstående nt. uppgoras H • ::> , 

seende 

Kompass 
lm r s 

N 
N JOO o 
" 

20 , 

" 
30 ,. 

etc. 

D ev. 

l o o 
l 

" 2 , 

J k "ft · · I· n1I·nr·at"''f ]l li"stras I.11na nför nakterhusglasen. oc1 avs · n er c J • 

Carl Leche. 
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Innehåll i åtskilliga maritima och krig svetenskapliga 
tidskrifter år 1916. 

Art illeri och handvapen. 

Artilleri et och flygvapnet .. . . . . .. . .. . . . . .. . . . . ... A. T., sid. 138. 
Skydning med N edslagsobservation fra 

Aeroplan ... ... ... ... ... .. . ... ... .. . ... ... ... ... ... .. . D. T. f. S., sid. 346. 

strategi och taktik. 

The Industrial in Modern War.. . ..... . .. .... .. . P. U. S. N. I, sid. 757. 

sjökrigshistoria m. m. 

Den britiske flaate ved Tsingtau ....... ..... . . 
Vore Skibsnavnes Betydning og Historie .. . 
Emden . .... ................ ........... . ... ........ . . . 
The Exploits of Otway Burus, Privateers-

N. T. f . S., sid. 154. 
D. T. f. S., sid. 189. 
P. U . S. N. I., sid. 773. 

man and Statesman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. U. S. N. I., sid. 873. 

Fartygsbeskrivningar, skeppsbyggeri och 
fartygsmaskiner. 

Beskrivningar av dävertar och båtutsätt
nings anordningar av Sieurins systern ..... 

Beskrivnin g av Westinghouse marinturbi-
biner 1 l k h. l t ·· 1· T ·. nec ugg JU s u vax mg .............. . 
eoretJsl;e Undersegelser angaaende Sejl-

E baades H astigheder . .............. .......... . ... . 
qtup ment for N a vy Yard Shops ...... .. ... . 

Navigation. 
Ilet f .. 

1. orste Blad af den danske Seopmaa. 

0 tngs Historie ......... .. . ... ....................... . 
J)J tacliopeilapparatet og endel forsek her-
1llecl 

Spetty .. G ..... .... ............. ........ ....... ............. . 
~i d" '"Yioskop-Kompasset ... ....... . ......... . 

ll tng the Com·se in Great Circle Sailing 

T. T, sid. 30. 

T. 'r., sid. 33. 

D. 'f. f. S., sid. 2~J.l. 

P. U. S. N. I., sid. 825. 

D. T. f. S, sid. 81. 

N. T. f. S., . sid. 141. 
D. 'l'. f. S., sid. 153. 
P . U. S. N. I., sitl. 92l. 
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Undervattensbåtar, torpeder och minor m. m. 

Sikkerhedsanordning til forankrede under-

seiske Miner ................ .. .... ....... ......... . 

Undervattensbåten ...... ...... ... ... ...... ... . 

Luftsegling. 

Flyvebaadenes Udvikling indtil 1913 ...... .. . 

Den amerikanske Marines Fordringer til 

Flyvebaadsmotorer .... . ....................... . 

Kustbefäst n i ng ar. 

Kampen om Dardanellerne ................ ..... .. . 

Handelsflottan och kolonialväsendet 

Sveriges reguljära transoceana ångbåts-

linjer ........ ...... . ........................ .......... .. 

Handelsflaadernes Krigstab .......... .. 

Verdenshandelsflaatens kulforsyning 

Diverse. 

D. T . f. S., sid. 150 
M. N., sid. 177. . 

D. T. f . S., sid. 110. 

D. T. f. S., sid. 2U6. 

N. T . f. S., sid. 164. 

K. M., sid. 357. 

D. T. f. S .. sid. 152. 

N. T. f. S., sid. 193. 

Prismekikkerten... ... .. .... .. .... ... .. .... .. .... .. .. .. D. 'l' . f. S., sid. 336. 

Kungjorda patentansökningar. 
(Meddelat genom Th. Wawrinskys Patentbyrå, Stockholm.) 

l Diarii- l 
=="=!-

Datum. nummer. 

----
27/5 ~53/15 

)) 1G19j15 

)) 1720/ 15 

)) 1147/14 

l 
l 

Uppfinningens art. -
Anordning vid strålkastare. Svenska Aktiebol~-

get Gasackumulator, Stockholm. k 

Sektionspanna för ånga eller vatten. Dnns . 
repen

Varmekedel Syndikat System Lange, " 0 

hamn, Danmark. F-
Å.ngpanne eldstad med höj- och sänkbar rost. e· 

. Il l ' . 11.T ord&!ll 
H. \Volkenhauer, Bensonv1lle, mo1s, .c' 

rikas Förenta Stater. . ](~r-

Anordning vid apparater för upphängmng av 

tor o. d. C. A. Falk, Stockholm. 

~~ D ... / la!'Jl-

patulll . n mnmer ,_ 
3/6 2570/13 

» 28 16/ 14 

)) l 
1080/W 

2364/13 

)) 1 1184/15 

23/6 1480/ 14 

)) 1817/ 15 
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Uppfinningens art. 

Dragregleringsanordning för ångpannor . I. A. 

Bacldnnd. Spokane, \Vashington. U. S. A. 

Avståndsbedömare. S. Svensson, icarlstad. 

Omkastningsanordning för förbränningsmotorer. 

J. Kylliäinen , H elsingfors, Finland. 

Anordning vid gyroskopstyrinrättningar för torpe-

d~r. Vl:hiteheacl & C:o, Aktiengesellschaft, 

Fmme, Osterrik e. 

Anordning vid kajklykor för fastgörande resp. 

lossande av från fartyg utkastade trossändar. 

N. E. Naeselius Väddö 

Hand för dykarer~stning~r. N eufelLlt & Kuhnke, 

Kiel, Tysklan d. 

Anordning vid kring en vertikal axel vridbara 

utombordsmo torer. S. A. Högman, Stockholm. 




