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Årsberättelse i hälso- . och sjukvård för 
åren 1908 och .1909. 

Afgifven till Kungl. Örlogsmannasällskapet <len G april 1910 af 
ledamoten G. Nilson. 

Innehåll: Inledning. - stabsläkarens ställning. - Franskt 
t jänstgöringssystem. - . Värmeslag. - V entilation under drabbnin g. 
- Lufthygien å undervattensbåtar. - Skadlig inverkan af trådlös te
legrafi . - Skyddsglasögon för eldare. - Oronskadors · förebyggande 
Yirl skjut ning. -- Dricksvatten och öfrigt färskvatten ombord . - l'ro 
fylax mot smitLosamma sjukdomar. - Lungtuberkulos. - Veneriska 
sjukdomar. - Sinnessjukdomar. - Bensår och profylax däremot. -
) fanskapet s kroppsliga utveckling. - Sårades vård ombord. - Sjuk
l"å rclsfartyg. - Röda korset. - Litteraturförteckn ing_ 

För de sanitära förhållandena inom vår egen mann lem- Inletining. 

·nar marinöfverläkaren årligen en ingående redogörelse, ]war-
för jag angående hvad som under den närmast tilländagång-
na tiden tilldragit sig på detta område får hänvisa till hans 
imberättelser. (Rudberg [39].) 

Inom de flesta öfriga mariner afgifva äfvenledes de högsta 
med icinska myndigheterna samma slags årsrapporter. Dessa 
innehå ll a emellertid till allra största delen statisliska uppgif
te r af ungefiir samma slag som tabellbilagorna i elen svenska, 
d. v. s. angående sjukdomar m . m. ur olika synpunkter. A!' 
mycken vigt för bedömande af större hygieniska frågor, synes 
mig dock ett redogörande för dessa statistiker här både oHimp
ligL och öfverflödigt. 

T ill den navalhygieniska litteraturen höra äfven de för 
ko lonialHinderna ofta 'iktiga, velenskapliga afhandlingarne rö
rand e tropiska sjukdomar. På grund af Yårt lands ringa berö
ring m ed cle varma delarue af jorden tord e nämnda publikatio
ner knappast -hafva praktiskt intresse för oss . Då de f. ö. i 
regel n iiro af synnerligen speciel natur , och m an i den nyare 
lit tera turen finner åtskilliga goda handböcker, som innehålla 

Tirl-~krift 'i 8jDriisen det 25 
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allt härutinnan af vigt för en fartygsläkare, så afstår jag o<.:k

så alldeles från refererande af nyheterna på ifrågavarande 

område. 
Förutom nu nämnda meddelanden finnes en riklig tid

skriftslitteratur, berörande vanliga sanitära förhållanden inom 

örlogsmarinerna. Om ock tillgången dertill varit mig i viss 

mån begränsad, har jag dock lyckats få till min disposition en 

så pass del cleraf, att jag vågar framlägga en, visserligen i 

åtskilliga afseenelen ofullständig, redogörelse för de vigtigaste 

publikationerna af detta slag under de två sistförflutna åren, 

dessa tagn~ i något mera än verklig kalendarisk bemärkelse. 

Sjömanslifvet måste ju anses vara en hufvuclsakligen, så 

att säga, konstgjord tillvaro, under hvilken den för lif till lands 

skapade mäniskan tvingas in i en hel del uti hygieniskt af

seende mycket ogynnsammare situationer, än dem hon ut

sättes för under sin normala tillvaro på det torra. Är detta 

förhållandet redan på handelsfartyg med deras relatiYt enkla 

inrättningar, så blir det så mycket mera utprägladt å de mo

derna stridsfartygens olika typer. På sednare tiden har med 

denna materiels mångsidiga utveckling en mängd för perso

nalens hälsa skadliga inflytelser börjat göra sig gällande, hvil

ka äro alldeles nya för navalhygienen. Denna vetenskap måste 

således lägga studiet af elen ena efter den andra af dessa till 

sitt redan förut stora område. Man bör.far numera också allt

mera få blicken öppen för hygienens och läkarevetenskapens 

i allmänhet betydelse för en mängd faktorer inom marinerna, 

hvilka man förut knappast ansåg ha något därmed att skaffa. 

Med sistnänmda vetenskapers tilHimpning och hjälp sträf

Yar man att i fredstid hålla allt i bästa skick och väl förbereda 

sig för kriget. Navalhygienen kan därför sägas hafva tre stora 

m ål: att vidmakthålla en god fysisk kraft och ett godt hälso

tillstånd hos personalen, att skydda densamma för sjukdom.at· 

och behandla inträffade fall cläraf samt att sörja för anord

ningar för sårades vård och evakualion i krigstid. I likhet med 

öfriga grenar af en marinorganisation bör äfven sjösanitetsvä

sendet i första rumm et inrikta sig på den flytuncle materielens. 
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l il1gud(()seencle, för hvilket ändamål sålunda en samverkan af 

.alla inrälb1ing:ar och institutioner i land är önskvärd. 

FöT aU i vederbörlig ordning börja med organisationsfrå

gor, så förekommer i den amerikanska tidskriften The mili

:tary surgeun 1909 bland många saker af intresse, Medical 

l nsp:eC:tor Beyers studie af stabsläkarens ställning på en större 

s jös:tyrka ,(9). Då densamma är baserad på en jämförande 

utredning af förhållandena i Englands, Tysklands, Frankri

kes Qch Förenta staternas flottor, så innehåller den åtskilligt 
l ~isvärdt. 

Såsom en ledtråd genomgår arbetet, att man numera måste 

fordra, det till denna ansvarsfulla post endast utses sådana 

läkare, som genom skicklighet, duglighet och förtjänst gjort 

.~ig lämpliga och användbara därtill. Tjänsteåldern bör här, 

liksom å ledande poster i öfrigt, först i andra rummet tacras 
• b 

I betraktm1de, ett förhållande, som Beyer dock konstaterar tv-

Yä rr ej alltid äga rum. De gamla traditionerna hänga nämli

gen ännu segt i på många håll. För det uttalade önskemålet 

s kulle man tycka att ingen vidare motivering behöfdes, men 

Beyer framhåller i nämnda afseenelen åtskilliga beaktansvärda 
synpunkter. 

H vad då först beträffar stabsläkarens befogenhet, så bör 

denne, såsom under högste befälhafvaren hafvande närmaste 

nnsvaret för sjöstyrkans sanitära tillstånd, äga ett vidsträckt 

inflytande öfver den honom underordnade personalen. Man 

ka n ju ej ålägga en person dylikt ansvar, om han ej på sill 

nmråde kan handla med full frihet och bestämmanderätt i 

fö rekommand e fall. Då, som sagdt, stabsläkaren ulöfvar sin 

Yerksamhet närmast under högste befälhafvaren, är vidare en 

mera utsträckt personlig beröring med den sistnämnde önsk

\· ~i nl iin hv::Jd i en del mariner äger rum. B eyer anser därför 

a tt s tabsläkaren skall messa i amiralens kajuta , äga rang som 

stabsläka
r ens ställ

ning. 
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berättiga r därtill samt alltid va ra högste befä lhafvaren följ 

.:1ktig vid hans inspektioner å fartygen , m ed e tt ord vara m ed

lem af amiralens "officiella familj ", som de t am erikanska ut 

trycke t lyder. . 
Såsom jag i inledningen antydt, är det nämligen numera e.t 

~om förr blott sjukvården och dess organisa ti on, som upptager 

h.ufvu d intresset af Jäkarverksamhelen ombord. I våra dagar 

anses förekommandet af sjukelomar - det m ål som h ygienen 

. a rbeta r på - kanske än viktiga r e. Då en h ögs te befä lha fvare 

ej gärna kan vara bevandrad i de tta ~imne, som för bi~eh å l 

Jand e af personalen s tjänstedugligh et och en flottas stndsbe

redskap ä r så betydelsefullt, kan det ej . n ekas, att B eyers 

fordringar p å stabsläkaren s närmare ställning till amiralen 

äro m otiverade. 
För a tt man om sta bsläkaren skall kunna säga, a tt han 

iir "den rätte m annen p å r ätta s tä llet" bör han, utom förtro

genh e t m ed kirurgiens och m edicinens nutida ställning, så

lunda fullt behärrsk a el en m oderna navalhygien en och dess 

m etoder. Han m åste vidare väl känna sin a underordnad es 

t 1·äns teålio-aand en och de förhållanden und er hvilka de arbeta, 
. b b 

n ågot som i r egeln endast tord e k unna tillägnas genom egen 

gradpassering. Lägger man h ä rtill per sonl iga ch efsegen slw

~er, sa bör en sådan s tabsläkare Yara utrus tad m ed tillr~i eldig 
auktoritet både i förhålland e till det m ilitä ra elem en te t och 

till si na egna kolleger ombord . Med afseen de på tj äns tgö

ri ngen an ser B ey er f. ö., a tt s tabsläkarue ej bö ra åläggas sam 

Iid ig befa llning som lä kar e å sj~ilfva flaggskeppet, då dels h äri

n·enom del ÖfYerord nade i hans S[ä]]n in g ins kränk es, dels en ,., 
del göromål som fartygsläkare taga bort ti d fdm hans egen l

liga YCrksam he t. 
llvi lka med el ~iga marinerna för alt Lill s ilt förfoga nde 

f a elylika mer i lera<lc slahsläkarc~imnen ? Alla hygieniska stu

dier och Yc tens kapliga specia larbeten af annan art böra pa det 

kraftigaste 11ppmnnlras, ty diirigenom komma vederbörande 

:1t1 följa med ulYeckl ingen och en god fackhi ldning Yidmnkl 

h:tllcs inom liikark [l rerna. !Jeyer papekar i delta samman-
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hang, hur väl man i Tyskland har det s tä llt i nämnda afse

ende, där ett visst antal pla tser såsom assis tenter vid kliniker 

och h ygieniska ins titut ständigt s tå till m arinens fö rfogande. 

Den tyska marinläkarkåren å tnjuter också de t bästa a nse

ende och medlemmar af densamma hafva p å åtskilliga områ

den , såsom exempelvis malariaforskning och profylax m o t ve

neriska åkommor, gj ort sig kända namn öfver h ela världen . 

P å det 18 :de möte t m ed The associa tion of military 

surgeon s utgjorde s tabsläkarens s tä llning e tt af diskussionsäm 

nena, och Beyer ha de då tillfälle a lt ån yo framlägga sina syn

punkler (12). Han sekunderades därvid af sin landsm an 

Curtis (18) f. el . stabsläkare å den stora slagsk eppsflottan , som 

nyligen seglat jorden rundt. Den sis tnämnde a fvik ei· dock från 

Beyer i en punkt. Han anser nämligen förd elaktiga re, a tt 

stabsläkaren ~ir em bnrkerad å det, som han hoppa s, snart !war

je s törre eskader tillhörande sjukhusfartygeL Detta borde enligt 

Curlis vara en sjögående flolias m edicinska centrum, dä r all 

viktigare sjukbehandling, alla m eromfattande h ygieniska un 

dersökningar och laborationer skulle försiggå . stabsläka ren 

sku ll e dä r få tillfälle a tt utgöra en förm edlande länk m ellan 

kollegerna ombord å de olilw fa rtygen. Hur tilltalande Curtis' 

fö rslag än tord e va ra, få r man dock sä kerligen i el en skilj

aktiga synpunkten gifva B eyer rä tt, enär ju olvifvelaktigt den 

högs ta m edicin ska r epr esentanten å en sjös tyrka bör kunna 

gör:1 si tt inflytande m era gälland e i högste befälh a fvarens om e

delba ra omgifning,. än om h an ä r embark erad å ett anna t 
far tyg. 

Angående de t relati va antalet lä kare i förhålland e till to

la ls lyrk orna inom de ledand e m arinerna anför Beyer en ur 

:\'au/ icus 1907 h ~im lad tablå . A f densamm a fr amgår a tt Eng

land har det minsta antale t ell er l läkare på 243 man u nder 

del Ilalien har det s törsta m ed l på 126. 

Lanrl Antal läkare 

Tyskland . . . . . . . . . . . . . . . . 2:34 

England . . . . . . . . . . . . . . . . . 529 
Frankr ike . . . . . . . . . . . . . . . a5 7 

Tota l sty rka 

46,919 
128,460 

56,800 

Proporti on 

1: 200 
1 : 243 
l: 160 

l 

Il 
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Italien 
Japan .................. . 
Österrike ............... . 
Ryssland ................ . 
Förenta staterna ........ . 

227 
285 

82 
330 
314 

28,500 
39,712 
13,265 
48,000 
44,083 

1: 126 
1: 140 
1: 162 
l: 145 
l: 140 

Att vinna någon jämförlig siffra för vår flotta i fredstid 
iir ej lätt, då ju våra läkare icke såsom i de större marinerna 

·äro ständigt tjänstgörande och dessutom manskapsstyrkan väx
lar med beväringens in- och utryckningar. Enligt uppgifter i den
na tidskrifts l :a häfte i år äger vår flotta en stamstyrka af 

5,746 man. Frånräknar man de 6 läkare som tjänstgöra vid 
l.;uslartilleriet, återstå af marinläkarkåren 40, hvilket gör en 

relation till totalstyrkan af l på 143. Då, som sagd!, beviiringen 
ej är medräknad, är denna siffra dock för låg. 

l<~rans~_t Inom franska marinen har nyligen en viktig organisations-
tJansto-o- f o d f"' . . f" .. 1.1 G t··· . . . "' raga e 1mtivt astsla ts. enom en orordnmg af den 7 okt. 

rmgssystem. 1908 l ·· 1· ' }'"l ··· ·· · t•·· l åll d 1a nam 1gen a wrnes t_Janstgonngs or 1 an en ombord 

och i land reglerats, så att munera en så mycket som möj

ligt rättvis omYäxling af kommenderingar på olika poster äger 
rum. (35, 50, 51.) Innehafvarne af högre grader afses för 

befattningar i land och de yngre, mera än förut var fallet, för 
tjänst till sjöss under eget ansvar. En kortfatlad redogörelse 

torde vara berättigad på grund af systemets otvifvelaktiga för

delar för personal en. 
Öfver ifrågavarande grader inom le corps de Sante föres 

i marinministeriet en s. k. designalionslisla, som offenlliggö
res den första i hvarje månad och som upptager läkarnes namn 
i en viss ordning. Beträffande kommenderingar ombord gälla i 
hufvudsak följande bestämmelser: Yngre officiers de san te, som 

för meritens skull behöfva sjökommendering, uppsättas ~1 lislan 
i ordning efter afslutad tjänstgöring ombord eller efter vunnen 
befordran. Aldre läkare diiremot, som till största dt::leu :il o 
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afsedela för Jandljänst, uppsättas i om vänd ordning mot 
tjänsteåldern. Vid kommenderingar för eskadrar och fart:.·g 
i hemlands farvatten följes listans ordning noga. Därvid öf
verlloppas dock de som ännu ej fullgjort ett å rs sjöexpedition 
inom sin grad, emedan dessa i första hand kommeneleras på 
längre expeditioner till främmande farvatten, äfvenlecles i tur 
efter listan. Kommenderingarne äro af 2 års längd utom några 
specialljänster, som enelast räcka 18 månader. 

Som förut nämnts afses de äldre graderna för tjänst i land 

och dessutom af de yngre äfven de som vänta på sjökommende
ring. Posterna i land kunna sökas, och erhåller då vid inträffan
de ombyten, den i graden äldste, som uttryckt sin önskan, be
fattningen. Skulle ingen sökande anmäla sig, förordnas den i 
graden yngste af dem, som skola tjänstgöra i land och äro kva
l ificerade för tjänsten i fråga. En del poster i öfverstyrelsen, 

lärarebefattningar etc. tillsättas utom tur. Liksom kommen
d eringarna till sjöss, räcka de till lands också i 18 månader 
eller 2 år. 

Efter afslutade kommenderingar åtnjutes tjänstledighet 
1 4 Lill l månad allt efter innehafvande grad och fullgjordt 

s lag af tjänstgöring. Ledigheten uppgår för högre befatt

n ingar efter slutad expedition i främmande farvatten till 4 

och för lägre grader till 3 månader samt efter kommenderingar 
i hemlands farvatten och till lands till resp. 2 och l månad. 

Den refererade förordningen innehåller dessutom en 
m~ingd detaljföreskrifter rörande förflyttningar mellan olika 

stationer, byten m. m. som allt torde vara af mera lokall 
intresse . Utom rättvisa och likställighet inom graderna med
för sys temet den stora fördelen, att lwar och en på förhand 

med gansl~a slor säkerhel kan beräkna, när och lwar han kom
mer a tt tjänstgöra, n ågo t som för den privata irefnaclen tord e 
Yara af största betydelse. Den franska metoden iir sannolikt 
ci friga mariners öfverlägsen, om ock hos dessa kommende
r ingars längel och omväxling försiggår på ungefär liknande 
siit t. 

l 



- 436-

Värmeslag. Inom den nyare navalhygieniska litteraturen möta oss· 

åtskilliga vigtiga spörsmål angående skadligt inflytande af fy

sikalis ka och kemiska förändringar hos luften ombord. 
Bland . dessa har förekommandet af värmeslag hos eldare 

sedan länge utgjort e tt föremål för skeppshygienikerns s lräf

vanden. Som bekant spelar luftens vattenhalt en stor roi för 

framkallandet häraf, enär människan särskildt vid strängt 

kroppsarbete och mera höggrad ig fuktigh et, ick e genom af

clunstning från huden kan sk yd da sig mot öfverhettning. Är 

luften excessivt vattenbemängd, finnes exempel på, att Yi:irm e

slag inträdt redan vid relativt så låga temperaturgrader som 

+ 35 o C. Inom vissa tropiska regioner ha dessa förhållanden 

gjort sig starkt gällande och särskildt äger passagen genom 

Röda h a fvet sedan gammalt namn om sig alt vara farlig för 

eldarne. Därför är det af ett visst intresse att höra den engel

ske staff-surgeon Rees' erfarenheter under en resa gen om detta 

farvatten i september månad 1908 å H. M. S. Fox (37). 

Då det visade sig ogörligt a tt verkställa n ågra observa-

1ioner på eldarepersonalen und er deras pågående arbete, s~t 

tillbragte Rees och hans assistent Hamilton und er en Yiss pe

riod själfva tiden mellan 4 och 6 e. m. i eld- och maskinrum

men . Föx att få n ågon motsvarighet till eld am es arbete iintra

cle dc upp och ned för lejdare, som upphängts framfö r pan 

norna, utsatta för värmestrålnin gen därifrån och gjorde där
under iakttagelser på hvarandra . 

Som sina erfarenheter framhåller Rees, alt faran för vär

meslag växlar betydligt m ed far tygets hastigh et, eldsUicl ernas. 

plats och olika k ons truktion , olika drag m. m. Han drager 

af sina experiment följande slutsa tser: 1) Vid expeditioner i 

tropikerna m åste man göra noggranna temperaturmätningar i 

eldrummen med torr och våt termometer; 2) för att ytterli

ga re befordra en jemn luftcirkulation därstädes böra siirsk il 

cle fl äk tar insä ttas, hvilka bringa luften i rörelse ä fven i mera 

afskilda delar såsom hörn och vinklar; 3) temperaturobserva

tioner med vå t termometer böra också göras å ytterillften,. 

och då densamma Yisar + 27 ° C, skall bes~ittningen sofva p:'t 
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däck eller uti på särskildt sätt åstadkommen frisk luftström ; 

J) manskape t bör instrueras om värmeslagets orsaker för at t 

lättare kunna taga sig i akt ; 5) inträffade fall behandlas med 

kylande bad och vederbörlig stimulation. 
Man skulle h ärtill kunna lägga att ofta en ändring af kurs

riktningen, där så ske kan, bringar brisen att på ett tillräckligt 

effekt ivt sätt spela in genom öppn ade kappar och ventiler. 

Efter rysk-japanska kriget kan man säga, att en alldeles Ventila tion 

ny ventilationsfråga uppstått. På ryska siclan inträffade näm- ombord · 
uneler 

!igen en hel del fall af dels kvä fning, dels svåra förgiftnin ga r drabbning. 

genom förbränningsprodukterna af det bekanta japans ka 

Sh imose-krutet. Då äfven de gaser, som alstras af öfriga mo-

derna bri santa sprängämnen, såsom koloxid och nitrösa sön

clerdelningsprodukter , också äro i hög grad giftiga, kan med 

skiil samma verkan befaras af dem. Fransmannen Rastier har 

rörande detta påpekat några beaktansvärda omständigheter 

(5) . Kreverar en större projektil på ett ställe, där gasmolnet 

Iii mnas tillfälle att intränga genom ventilatorerna ombord, sa 

kormna dessa att i stället för frisk luft införa giftig sådan i 

far tyge t, något som kan medföra de mest ödesdigra följder för 

personalen. Mot delta kan man, såsom Bostier föreslagit, i 

l'i irsla hand skydda sig genom a lt vid häftig eld från fiend en 

s tänga af alla ventilatorer och fläktar, som införa luft till loka-

l('r, där folk uppeh åller sig, hvilket dock tord e nödvändiggöra 

siirskilcla inrättningar å ventilatorerna. Att detta emellertid ej 

kan gä ll a för eldrum men, faller af sig själft. Krevaden kan j u 

också ske inne i skrofvct, hvarvid den giftiga gasblandningen kan 

spr ida sig från ett rum till e tt annat därstädes. Man får då taga 

sin tillflykt till andra m edel för utdrifvande af de farliga gaser-

na. F ör detta ändamål skulle man kunna förse alla rum, hvilka 

a nses behöfva ventilatorer, med behållare för komprimerad luft 

a f sådant omfång, alt ifrågavarande lokaler kunde full ständigt 
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luftas ut ·ett par tre gånger. Af de två nämnda utvägarne torde 

den första, som fordrar slutbara ventilationstrummor, ej möta 

så särdeles stora svårigheter för införande i p rak tiken, under 

det behållare med komprimerad luft här och där inombords 

kanske skulle allt för mycket inkräkta på det ofta ringa ut

rymmet. 

Lufthygien Med undervattensbåtarnes tilltagande användning har, 

å undervat- som ju naturligt är, uppmärksamheten blifvit fäst på de för-
tensbåtar. . f f to "d o de· vattnet och ändrmgar a lu ten, som upps a v1 gang un I 

på de moment, som härvidlag kunna inverka skadligt på den 

då i elt hermetiskt afstängdt ru.m inneslutna besättningen. Två 

ilalienare Bel/i och Trocello (7) lämna i en afhandling 1908 

en klar framställning häraf. 
Under det nedsänkningen i vattnet varar, finnes ingen möj

lighet till ombyte af luften, som förändras från två olika käl

lor. Den ena är besättningen själf, hvilken förbrukar syre och 

afgifver kolsyra jämte en del andra ovigtiga gaser. Beräk

nadt på 12 man och en timme tages ej mindre än 300 liter 

syre i anspråk och aflämnas 276 liter kolsyra. Nämnda man

skapsstyrka afgifver dessutom samtidigt genom transpiration 

1," liter vatten tillika med 2,400 värmeenheter, hvilka senare 

i sin mån bidraga till att höja temperaturen inombords. Den 

andra källan till luftförsämringen är maskineriet, i r egeln be

stående af explosionsmotorer för gång i vallenytan och af med 

ackumulatorer drifna elektriska motorer för undervattensnavi

gering. 
De förstnämnda afgifva förbränningsprodukter, som till 

största delen utgöras af kolsyra och vatten. En hel del se

kundära föreningar, såsom salpetersyrlighel och andra nitrösa 

derivat förekomma också, hvarförutom märkes den oundvik

liga, om ock ringa läckningen från behållarne af benzin och 

andra flyktiga kolväten. Allt detta blanclax sig sålunda till 
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luften, som för öfrigt genom strålning från de i gång varande 

motorerna afsevärdt uppvärmes. Vid nedsänkningen kvar

blifver, som det visat sig, en del af de nämnda kemiska förore

ningarna. Då ackumulatorerna sättas i verksamhet, utvecklas 

,-ätgas, svafvelväte och svafvelsyrlighet, och från smörjoljorna 

bemänges luften ytterligare med en del oljebeståndsdelar ar 

låg kokpunkt, som lätt förgasas och sättas i frihet. 

Lägges härtill, att den elektriska belysningen afgifver ej 

så obetydligt med värme - för 17 st. 16-ljuslampor 510 kalo

rier i timmen - och alt från behållarue för den komprimerad e 

luf ten genom läckor i kranarue det atmosferiska trycket ibland 

kan ökas något, så äro härmed luftens fysiska och kemiska 

förändringar uppräknade. 
I nfsikt att närmare studera förhållandena gjorde Bel/i 

och Trocello tre nedstigningar på 2 timmar hvarje gång med 

en båt å 150 kbm. luftkub samt 12 mans besättning. Vid 

.slutet af de två timmarue var resultatet följande: 

Luften var af dålig lukt, liknande den, som uppkommer 

,·id bristande vädring af bebodda lokaler. 
Temperaluren steg endast några få grader, tack vare vär

meafled n ingen fr ån sk rofvet till hafs vattnet. 

Lufttrycket ökades enelast m ed l mm. 
Den relativa fuktigheten steg afsevärdt, till 85 '/C . Ibland 

hlef luften till och med mättad m ed vattenånga, så att konden

sering cläraf visade sig på skrofvets insida. 
Syremängden minskades endast från 21 till 19,a %. 
Kolsyrehalten steg till i medeltal 9,G Dfoo -
Svafvelsyrlighet, svafvelväle och kolväten uppgingo till 

hr:Ykdelar af ett gram på kubikmetern. 
Öfriga möjligen förmodade föroreningar såsom koloxid, 

am mon iak m. m. kunde ej upptäckas. 
:\.f de fysikaliska förändringarne är del endast fuktighe

ten, som vid uppå t + 30° C. kan hafva någon men

lig im ·erkan på välbefinnandet. De båda experimentatorerna 

funno också uppehållet i båten besvärande reoan efter en kort 

qunds n edsänkning. 9,6 %o kolsyrehalt är ju afsevärdi hög, 
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om ock ej uppgående till toxiska proportioner. Som bekant 
räknas blott 0, 7 %o såsom gränsvärde för god luft i Yanliga 
bostäder. Af de öfriga giftiga gaserna äro svafvelsyrlighet, 
svafvelväte och kolväteångor mycket toxiska äfven i små 
mängder. Då nu alla dessa omständigheter samverka, måste· 
man antaga, att luften i en undervattensbåt redan efter någon 
timmes dylming är ohälsosam. Ju längre nedsänkningen va
rar, dess värre blir den. Efter hvad Bel/i och Trocello upp
gifva, räcker ju en sådan i allmänhet föga mer än tre timmar, 
men det har visat sig, att besättningen för denna korta tid utan 
men uthärdar dess skadliga påverkan. 

Det oaktadt skulle det vara fördelaktigt att hafva något me
del, som i tid varskodde, när fara för förgiftning genom luft
försämringen inträder. Ä engelska undervattensbåtar lär man 
för detta ändamål medföra små burar med möss, hvilka djur 
äro betydligt känsligare än människan för ifrågavarande ga
ser. N är de visa tecken till illamående, finnes därför <in nu 
god tid för besättningen att rädda sig. 

H vilka åtgärder kunna nu tänkas till förbättrande af luf
ten ombord under nedsänkningen ? Det första vore att unel
vika gasutvecklingen från ackumulatorerna och behållarne, 
något som dock ej torde kunna realiseras i verkligheten. Det 
andra att förny a luften i dess helhet, hvilket skulle tillgå så, 
att elen förskämda luften aspireras och komprimeras i sär
skilda behållare, under det samtidigt ren komprimerad sådan 
införes som ersättning med iakttagande af att det atmosferiska 
trycket ej unelergår någon förändring. Om denna metod tord e 
emellertid detsamma gälla som om elen förstnämnda . Del 
finnes emellertid en tredje möjlighet, nämligen att genom ke
miska medel elimineta de giftiga tillblandningarna. Att !war 
för sig angripa dem går ej för sig på grund af de många kompli
cerade apparater, som då skulle behöfvas, utan man måsle 
taga sin tillflykt till någon enkel metod, som på en gång oskad
liggör flera af de giftiga substanserna. Bel/i och Trocello 
anse sig ha funnit en elylik uti dekomposition af natriumsuper
oxid i vatten, hvarvicl en liflig syrgasutveckling äger rum .. 
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U tom det att den lilla bristen af denna gas ersättes i luften, 
bildas under reaktionen m ed kolsyran och vattenångan na
t rimncarbonat. Samtidigt oxideras svafvelsyrligheten och svaf
' elvätet till oskadliga föreningar och endast de från maskiner
na och tankarne härrörande kolvätena återstå. De båda för 
fa ttarue ställa i utsikt experiment för att konstruera en an
Yänclbar apparat för dekomposition af 200 gr. natriumsuper
oxid per man och timme. Därförutom fordras vid densammas 
:m våndning att hiften hålles i cirkulation, så att elen oupphör
ligt k onuner i beröring med elen kemiska reaktionen. 

Det är emellertid ej blott på undervattensbåtar, som elen Skador af 

nutida örlogsmatrosen utsättes för dylika lömska påverkningar. trådlös tele-

A.pparaterna för trådlös telegrafi ombord ha äfvenledes visat grafi. 

sig kunna vara farliga att handskas med, något som ju ej är så 
underligt i betraktande af strömmarnas höga frekv <:;ns och 
spänning. Efter hittills vunnen erfarenhet tyckes det emel-
!t·rticl egentligen vara långvarigare tjänstgöring i gnisthytten, 
som medfört vissa vådor. 

Uneler oroligheterna i Marocko låg det franska fartyget 
Desc::-~ rt es i 4 månader på redden till Casa Blanca och tjänade 
diiruncler med sin trådlösa telegrafapparat som mellanstation 
mellan flaggskeppet, den öfriga · sjöstyrkan, ministern i land 
oc h telegrafkabeln Tanger- Marsei lle. Gnistpersonalen a n 
st riingcles hä runeler till ytterlighet genom de id eliga m eclclel:m
dena och läkaren ombord, Bellile (8) , uppgifver angåend e deras 
li!ls tand föl jande : 

E n Yiss analogi synes föreligga mellan Röntgenskador och 
l,l'~ ionerna af den trådlösa telegrafien, både hvad beträffar ut
\t•c l-ding och lokalisation. Bellile ohseneracle både eczemer 
O(' h i'•gonl'öriindringnr. De förra voro i likhet med Röntgen
('l'f.t' merna smygande till sin början , envisa och lätt recidive
rande. samt iakttogos å blottade kroppsdelar el. Y. s. händer 

l ~ 
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och ansikte. Hvad beträffar ögonaffektionerna, så utgjordes 
dessa af konjunktiviter, en gång t. o. m. åtföljd af 1-.eratit 
med infiltrat i hornhinnan. Orsaken till dessa ögonförändring
ar anser Bellile otvifvelaktigt ligga i den elektriska gnistan, 
hvaremot hudförändringarne antagligen torde bero på den 

"elektriska miljön". 

skyddsglas
ögon för 
eldare. 

Man får hoppas att ej gnistsignalmännen i likhet med de 
första Röntgenspecialisterna komma att blifva invalider till 
följd af sitt yrke. Bellile antager f. ö. möjligheten af att äf
ven den öfriga personalen ombord å fartyg, där trådlös tele
grafi finnes, skulle kunna röna en, om ock ringa, skadlig in
verkan däraf. Huru dänned förhåller sig synes emellertid vara 

mer än osäkert. 
I alla händelser torde man numera vara skyldig att vid 

mera ansträngande tjänstgöring utrusta gnistsignalpersonalen 
åtminstone med skyddsglasögon af sådant material, att de 
skadliga strålarne från gnistan ej genomsläppas. Särskildt å 
de moderna apparaterna med s. k. indirekt emission ingå näm
ligen i densamma en afsevärd del ultravioletta strålar, som 
just verka skadligt på ögonen. Snöblindheten och den s. k. 
opthalmia electrica äro redan, till stor del efter vår nyligen af
lidne landsman Widmarks grundläggande undersökningar, 
kända ögonsjukdomar af samma orsak. Då man äger både 
färgade och ofärgade speciella glasmassor, som utestänga de 
ultravioletta strålarue och visat sig af god verkan till förekom
mande af de två sistnämnda sjukdomarne, så böra glas af 
detta slag få användning äfven för gnistsignalmännen. De 
torde böra anläggas antingen några ögonsymptom förefinnas 
eller ej, enär en viss tendens till starrbildning också ingår bland 
de ultravioletta strålarnas verkningar. 

I sammanhang med denna fråga om skyddsglasögon må 
~ifven i korthel omnämnas, aU äfven eldare under vissa om
ständigheter kunna hafva stor nytta af skyddsglas, ehuru af 
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annan anledning. Etourneau (19) har nämligen fäst upp 
märksamheten på att vid kolningar och vid gång med force
radt drag det myckna koldammet lätt leeler till konjunktiviter 
med tendens till kronieilet och recidivering. Särskildt vid for
ceringar uneler längre tid angripas ögonen betydligt, och en 
del eldare uppgifvas däraf för flera dagar kunna göras otjänst
bara. Då i krigstid ett dylikt förhållande vore särdeles oväl
kommet, förordar Etourneau för eldare vid forceringar och 
kollämpningar stora skyddsglasögon med tätning mot ögonens 
om gifning i analogi med automobilglasögon. 

På senare tiden har man börjat ägna allt mera upp1närk- Öronskador 

sam het åt förebyggandet af öronskador tillföljd af skottloss- vid skjut
ning. 

ning med kanon och som frukter däraf märkas i olika mariner 
påb judna olika åtgärder. Som bekant är det ej blott artilleris
ler, hvilka utsättas för denna risk, utan äfven andra ombord
Ya rande. Det är på sätt och vis egendomligt, att en så viktig 
sak ej för länge sedan rönt det intresse, den synes vara för
tjiint af, enär ju en mängd af marinernas kanonbetjäningar 
därigenom för hela sitt lif blifvit döfva eller lomhörda. Möj
ligen kan detta förklaras af, att faran med artilleriets snabba 
litveckling de sista åren i hög grad ökats. I sin afhandling: 
L'oreille et la detonation utreder Clwslcmg (17) frågans 
nuvarande läge, till stor del på grund af egna erfarenheter och 
material från en af franska marinens skjutskolor. Med an 
ledning af sakens vikt och då det för förstående af åtgärder till 
förekommande af dylika hörselrubbningar torde vara nödvän
digt, lämnar jag i det följande en tämligen utförlig redogörelse 
för nämnda arbete. 

De skador som detonationen åstadkommer äro af 5 slag: 
l) Tmmhinnan spränges eller i sällsyntare fall, slites af 

fnl.n sitt fäste vid hörselgången. Patienten känner därvid i re
geln en plötslig smärta samt har förnimmelse af en sm~ill i örat. 
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Efteråt förmärk es döfhet och susningar. Blödning ur hörsel

gången är sällsynt; i Clwstangs 29 fall förekom sådan endast 

3 gånger. Sprick an i trumhinnan är oval eller rund sam t i 

regeln lokaliserad bakom hammarskaftet. Patienten söker of

ta ej läkare, förrän döfheten varat några dagar. Tillstöter 

-ej infektion, läkes rupturen på några dagar eller veckor utan 

kvarstående m en , om den f. ö. ej är komplicerad med andra 

öron skador. 
2) I mellanörat kunna blödningar och sönderslitningar af 

slemhinnan uppkomma äfven utan synlig lresion af trumhin

Han. Vidare luxationer och bestående misställningar mellan 

hörselbenen. Gamla mellanörskatarrer och öronflytningar 

flamma åter upp och förvärras. Mellanörsaffektionerna å t

följas af döfhet, smärtor och susningar. Objektivt är trum 

hinnan rodnad och matt, si:irskildt membrana Shrapnell i. Rinne 

är n egativ och W ebcr lokaliseras till den sjuka sidan. 
3) Innerörat påverkas i form af den s. k. labyrintkommo

tionen, analog m ed hjernskakning, en skada, som är mycket 

vanlig. Säkerligen hafva de flesta ombord under en skarp

skjutning känt lindrigare grader däraf, yttrande sig i susning 

och h vissling -för öronen jämte döfhet för några timmar eller 

daga r. Vid svårare fa ll kvars tå dessa rubbningar för Yeckor 

och manader samt blifn1, om ej läkning inträder, permanenta . 

I dessa fall brukar k ommotionens inträde kännas som en 

plö tslig ristning i hufvud et, å tföljd af starka och högst oange

lläma h visslingar. Benled ningen ~ir upphäfd. Rinne positiv . 

W e ber lokaliseras till den fris ka eller minst afficierade siclmL 

Vid otosk opi behöh-a inga objektiva förändringar synas. 

4 ) Genom inverkan pa själha hjärnan uppträda vanlig 

hjiirnskakning, kramper, svind el, svimning, kräl,ningar , diarr

hoe m. m. Dessa symptom kunna kvarstå relativ t länge, och 

obsen-erades af ryssam e i det sista kri ge t såsom följder af de 

fient liga gran a ternas kreYacl er. Det bör dock anm}irkas, a tt 

h}irYicl också förgiftning af fö rbr~inningsgaserna m edför delvis 

samma verkningar. 
5) S. k. yrkesdöfhet. som jn iir Yanlig hos t. ex. p la lslagare, 

- 445 -

förekommer i exkvisit grad bland artilleripersonalen. Denna 

döfh et hör egentligen till kategori 3), då den uppkommer ge

nom ständigt upprepade lindrigare eller svårare innerörskom 

motioner. I en del falL torde den dock vara orsakad af de

tonationens ogynnsamma inverkan på redan befintliga mellan

örska tarrer, ofta af adenoidalt ursprung. 
Orsakerna till dessa öronskador kunna uppdelas i, dels ka 

nonskottet själft, dels hos den skadade förefintliga pncdispon e

ra ncle moment, som göra hans hörselapparat mindre mol

s Hinelskraftig. 
H vad då först beträffar kanonskottet själft, så ingår nti 

de tta moment tre verksamma faktorer: l) Explosionen af krut

gasen ås tadkommer en våldsam lägeförändring hos luften i ka

nonens omedelbara närhet. Särskildt farlig är en kon på 120° 

i kanonens längdriktning framför mynningen. Denna s. k. ex

pansionskon rycker med sig luften och åstadkommer på så 

sätt först en kond ensation, så en förtunningsvåg däri, hvarefter 

!u flen oscillerar fram och tillbaka, innan el en slutligen kom

mer i jämvikt. Såväl kondensation~n som förtunningen i luf

{('n ka!l leda till bristning af trumhinnan och skador i mel 

lanörat genom resp. ökning eller minskning af trycket i hör

selgången i förhållande till trycket i mellanörat. I sistnämnda 

fall å tföljes ej sällan skadan af att vaddproppar i hörselgångar

ne ryckas ut af det n egativa trycket. På moderna stridsfartyg 

liiper elen personal störsla faran , som befinner sig i expan

sionskonerna för andra kanoner , hvilket ju ofta kan blifva 

fallet vid skjutning för - eller akteröfver. Inne i tornen kän

nes föga vid skjutning med den egna pjäsen. Med i fria luften 

sittende sådana, liksom äfven i öppna batterier ombord gör 

sig luftförlunningen mest gällande omedelbart bakom kano

nerna, st\ att riktare och markörer här äro m es t utsatta för 

densammas skadliga verkningar. 2) Faktorn n:r 2 af sk ollel 

ii r smiillen, d. v. s. det starka hörselintrycket, som tåles m:ycket 

olika, beroende på olika kalibrar och krutsorler. Mest inver 

kar densamma, då hörselgångsaxlarue inställas paralelit med 

kmwnaxeln , minst vid däremot rälvinklig s tällning. Man hör 

Tidskrift i Sjöväsen det 29 
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därför se framåt, i riktningen af skottet. Vidare är det en gam
mal erfarenhet, alt man vid öppen mun har mindre olägenhet 
af själfva ljudet. Om detta beror på att Eustachiska röret står 
öppet och sålunda tryckökningen eller minskningen blir lika 
på båda sidorna af trumhinnan, som man förr trott, synes 
efter Clwstcmgs framställning vara mycket ovisst. 3) skak
ningarne i fartyget bidraga blott vid långvarigare skjutningar 

genom att verka tröttande. 
De s. k. prredisponerande orsakerna äro af stor betydelse. 
För det första finns det hos många en bestämd m edfödd 

oemottaglighet för dylika hörselrubbningar. Sådana personer 
kunna utan olägenhet b åde länge och väl utsätta sig för skott
lossningens inverkan; hos andra däremot finnes en lika be
stämd mottaglighet, som visat sig bero på olika omständighe
ter. Mycket vida hörselgångar och stora luftceller i processus 
mas toid eus äro sålunda konstanta fynd vid skadade öron. Vi
dare äro bärare af gamla mellanörskatarrer med eller utan 
perforation af trumhinnan samt patienter med till pharyngiter 
sekundära tubarkatarrer och indragning af trumhinnorna be
tydligt mera utsatta än individer med normal hals och hörsel
apparat. Den psykiska förberedelsen på skoHet spelar också 
en viss roi, enär därvid hörselbensmuskulaturen ställer in appa
raten för att mottaga shocken. Därmed sammanhänger all lad
dare och langare förete flera hörselskador än själfva kanon
lwmmendörerna, hvilka ju alltid på förhand veta, n~ir de 

trycka af. 
H vad beträffar de sjukliga förändringarnas natur i örats 

olika delar så ~iro de samtliga rupturer och kontusioner . 
Om utsikterna till läkning och förbättring yttrar sig Clw

stang i sammandrag på följande si.itt: 
Gamla kommotionsfall påverkas knappast af någon be

handling. 
Labyrintkommotioner komplicerade med trumhinnebrist

ning antyda i regeln en allt för stark shock på örats inre delar, 
för n tt någon verklig återställelse skall kunna äga rum. 

Kommotioner hos i öfrigt friska öron, som genast komma 
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under behandling, återställas i allmänhet fullständigt eller för
bättras åtminstone afsevärdt, äfven om de äro allvarsamma och 
flera månader åtgå för behandlingen. 

Tidigare öronåkommor försämra alltid i hög grad utsik
terna till läkning. 

Med hänsyn till behandlingen anbefaller Clwstcmg röran
de trumhinnebristningarna det gamla noli me tangere. Han 
lägger dessutom ett förband på ytterörat, enär det visat sig 
a tt patienterna, om de blott få bomull i hörselgångarne, bru
ka taga ut dessa suddar för att pröfva hörseln. 

Blödningarne och öfriga skador i mellanörat behandlas 
också bäst expektativt, de förstnämnda resorberas i regeln 
s p on tant. Endast vid fall af infektion göres paracentes. 

För öfrigt befrias patienterna genast från allt vidare del
tagande i skjutöfningarna, hvilket för labyrintskadorna kan sä
gas vara den hufvudsakliga behandlingen. Örat behöfver näm
l igen lugn och ro för att hämta sig. Går kommotionen ej en
bart därmed tillbaka, användes på speciella indikationer pilo
cm·pin, stryknin- och jodbehandling samt äfven brom och kina. 

Det viktigaste i behandlingen är emellertid profylaxen 
d . v. s. förekommandet af öronskadorna. Härvid kommer så
hmda i första rummet rekryteringen af artillerimanskapet i 
fråga. Efter hvad som blifvit utredt, måste man underkasta 
clessa aspiranter en ytterst noggrann undersökning af hörsel
<lpparalen. Alla, som förete de minsta förändringar i öron eller 
svalg böra obetingadt uteslutas för att ej utsättas för de risker 
med afseende på hörseln, som artilleriyrkesgrenen medför pil 
grund af öronens minskade motståndskraft. Utom den huma
nilära hänsynen ligger häri också en ekonomisk, då det ju 
ingalunda kan vara fördelaktigt för staten att kosta ut en dyr
ha r u t bildning till artillerister på individer, som förr eller se
nare blifva invalider med afseende på hörseln. Engelska ma
rinen har infört en dylik öronundersökning för artillerister 
samtidigt med synpröfningen. Inom vår egen flotta göres ju 
numera mycket om fattande och rationella synpröfningar ;\ ar
li llC'ris ternn. Det vore också mycket önskvi1rdt , ntl man iiJven 
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renhet intyga, att fallen af hörselskador till följd af skottloss
ning hos oss ingalunda äro sällsynta. 

Har man genom dylik uteslutning af olämpliga fått en 
artilleripersonal med oklanderliga hörselapparater, måste man 
dock för att skydda den under skjutningarna amiinda 
sig af någon eller några af de h~1rför uttänkta profylaktiska 

åtgärderna. 
Bland dessa har den enkla metoden med vaddproppar i 

öronen visat sig vara af oskattbart värde, om blott några små 
enskildheter iakttagas. Propparne böra n~imligen stoppas in 
så fasl, alt de ej ryckas ut af luftförtunningen, ly di\ 
lämna de intet skydd. Vidare skall man ej införa dem ända 
in på trumhinnan och ej låta för mycket af vadden slicka ut 
utanför hörselgångsöppningen. De behöfva dock ej göras sä 
fasta, alt de hindra uppfattningen af vanligt ljud, såsom tal och 
kommandoord, ty det har visat sig att äfven om de genom
släppa dessa, skydda de ändå mot smällen och lufttrycket. 

Del har rekommenderats att indrånka vaddpropparne med 
glycerin, något som emellertid i vissa afseenelen befunnils rent 
af vara en farlig metod. Härigenom förtages visserligen ljudets 
verkan ännu mera än vid användning af blott vadd, men glyce
rinen drager till sig vatten och minskar på så sätt trumhinnans 
fuklighct och därmed oscillationsförmåga, hvarför den Hillare 
brister. Särskild t vid långvarigare skjutningar är diirför g ly
cerintamponaden absolut att afråda, allra hälst som den f. ö. 
gör det nästan omöjligt att uppfatta vanligt tal. 

Såsom ersättning för vadd ha fl era olika ämnen försökts 
t. ex. kautschuk, h vilka proppar emellertid befunnits lält falla 
ut. Ett annat slag är sir W. Dalbys tampon af plastisk lerlt 
blandad med linne, som lätt skall forma sig efter hörselgången. 
Denna komposition har dock ej heller visat sig vidare an
viindbar. 

D~iremol har elen s. k. skyddsmössan befunnits vara en 
mycket bra metod. Densamma når med vadderade pelotter 
1:'\ngt nedöfvcr öronen. Genom hand:mordniHg tridragas dc 
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förstnämnda öfver hörselgångsmynningarna, så att effektiv tät
ning åstadkommes. För att verkligen fullgöra sitt ändamål 
måste emellertid mössan passa bra, hvarför man måste vara 
försedel med en mängd olika storlekar däraf. En olägenhet 
iir, alt den lätt blir smutsig. Skyddsmössan torde bäst lämpa 
sig för eld manskap, som utsättas för verkningarna af expan
sionskonen från andra kanoner samt för det befäl, som båller 
utkik i hufvarne ofvanpå tornen. 

För att göra uppfattningen af vanligt tal och kommnado
orcl lättare samtidigt med ett effektivt öronskydd hafva en del 
olika s. k. cmliphoner konstruerats. En härvid använd prin
cip är, att ljudvågorna få passera ett system af perforerade la
meller eller dylikt innan de nå trumhinnan. Vibrationer af 
vanlig styrka gå därvid igenom utan att sätta lamellsystemet 
i rörelse, h vilket gör att vanligt tal utan svårighet kan höras; 
starka vibrationer däremot, såsom af kanonskott, sätta lamel
lerna i rörelse mot hvaranclra, hvarigenom vägen till hörsel
g:'\ngens inre stänges. På detta sätt är öfverste Pease's anti
phon byggd. 

Elliots "ear drum protector", som efter mycket experimen
terande nu är fastställd för amerikanska marinen och där enl. 
ti ppgift utlämnas till hvarje man ombord, är konstruerad efter 
liknande princip. Apparaten, som göres af celluloid , kan n~ir
m ast liknas vid en tub, med många zigzagformiga afbrotl i 
passagen. Dessa oupphörliga riktningsförändringar åstadkom
ma samma effekt som Pease's antiphon. Elliots prolektor 
måste tillverkas i en mängd olika storlekar för att passa men 
de t oaktadt lär det ändock ej sällan vara ganska svårt att få 
l'xemplar, som sluta tätt till, då hörselgångens konturer variera 
he lydligt hos olika individer. Priset är f. ö. ganska högt, ej 
m indre än 25 francs pr styck. Utom i den amerikanska an
viindes apparaten också i Englands äfvenledes förmögna marin, 
diir det emellertid är öfverlämnaclt åt den individuella friheten 
:t l l viii ja öronskydd. H vem som vill, erhåller där på rekvi
sition en Elliots apparat. 

Clwstang afslutar sin beskrifning af öronskydden med elt 

, , 
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par eleganta från några franska officerare härrörand e kon

struktiOner med vadderade peloller, som med fjäderinrättning 

tryckas fast mol hörselgångsm ynningarne. De verka analogt 

med skyddsmössan, men äro för dyra för att uppnå annal ~in 

privat bruk. 
Af skyddsmedlen torde sålunda, för al.l draga en slut

sa ts, det för detonation mera utsatta manskapet böra anv~inda 

sig af skyddsmössan, under del för öfriga vaddproppcn, för 

ståndigt använd, ovillkorligen bör anbefallas. 

Flera läkare vi<l franska flottan hafva under sista årcl 

publiccral afhandlingar rörand e dricksval.lncl ombord. Af 

Varennes (48) utredning synes framgå, alt man med väl lwn 

slrueracle och fram för allt väl skötta des lilla Lionsapparater 

och evapora to re r bör kunna åstadkomma en oklanderlig 

dryck , äfven om man nödgas taga råproduklen från gan

ska förorenadl vallen . De inv~indningar, man gjort mot del 

destillerade vattnet, att det ej som brunns- och ldillvatten håller 

luft och salter samt att smal,en är fadd m. m., tillbakavisas 

såsom fullständigt betydelselösa i förhållande till de fördelar 

dess användning faktiskt medför. Destilleradt vatten är där

fiir numera alt anse såsom nonnaldryck en ombord, så forl 

man ej har tillgång till absolut siikert infektionsfri vallentill

försel från land . 
V arenne går vidare igenom dc hygieniska fordringarna å 

ledningar och behållare ombord för dricksvallnet. Della sy

stem måste, för att kunna h ållas rent, bilda ett slutet helt, 

hvarfiir sådana afbrolt i ledningen , som L ex. ibland förekom

ma i valtenrummel med en rörlig slang för påfyllning af ci

sternerna genom manh ålen , äro absolut fördömliga. En dy

lik anordning kan föranleda infektion af h ela dricksvalt.en

systemel omhord, hvarpå Burth elemy (4) .lämnar elt träffande 

exempel. På elt franskt fartyg , l3ouvet, utbröt en liten tyfoid-
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epidemi, som envist fortsatte och ej slutade förrän man an

bragt fasta rörledningar af metall för påfyllning af valtcnbc

hållarne. Inom franska marinen användas äfven för det de

stillerade vattnet djurkolsfiltra, innan man släpper in det i 

cisternerna och då Barthelemy misstänkte, atl äfven dessa voro 

inJcklerndc, uteslöt han dem också ur bruk. Nämnda filtra 

fördömas på grund af sin infektionsfarlighet både af Barthelemy 

och Varenne, hvaremot de försvaras af Valence (47), som 

omtalar ett par fall då gyttja och mudder m edföljde destillalcl, 

men 11ppfångades af filtra. Denna förorening härrörde dock 

otvifvclaktigt från läckor i ledningarne. 
Angående Vattenbehållarne själfva, framh åller Varenne att 

omcem en tering, sedan det första cementlagret en gång lossnat , 

tjänar till ingenting, då oxideringen fortsätter under det nya 

lagret, som därför också snart lossnar. O aktad t det vore myc

ket önskvärdt att äga ett bättre material för dessa cislemer, 

har dock ännu ingen annan kombination visat sig kunna kon

kurrera med de vanliga cementerade plåtbeh ållarne. Dessa 

böra emellertid göras med afrundade hörn, förses med fasta 

af- och tillopp, med va ttenståndsrör samt slutligen uppställas 

så att dc äro fritt tillgängliga från alla sidor. 
Huru man på ett hygieniskt tillfredsställande sätt skall an

ord na den slutliga distribueringen af dricJ.~svallnet på fartygen , 

~i r som bekant en svårlöst fråga, som man på skilda h åll sö k l 

lösa på olika sätt. Efter italienskt mönsler föreslår Titi (44) 

a tt ersälta det vanliga dricksmuggsystemet med röröppningar. 

mon terade så, att de äro oåtkomliga för mun och händer och 

ur hvillw man dricker "a la regalade" d. v. s. låter vallen

s trålen, som ej får vara för kraftig, direkt spruta in i munnen. 

F örsök härmed h a gifvit praktiskt tillfredsställande resultat 

och metoden är i hygieniskt afseende, då ju risken för öfver

fiirandc af tuberkulos och syfilis därmed torde elimineras, gif

Ye t öh·crlägsen alla olika system med portativa skålar och hi

derbägarc, ebonitpipe tler, lösa påskrufbara munstycken etc .. 

som hvnrje man biir på sig. Dels slarfvas nämligen dessa lösa 

föremål ofta bort, dels lånas de ul och smutsas n ed, hvarför dc 
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km(ppasl kunna sägas erbjuda några större garantier iin den 

vanliga allmänna sidilen hängande på en kedja å vattenbe
h ållaren. 

I Förenta staternas marin har dock på sista åren ombord 

~1 en del större fartyg installerats en apparat, som med en ap 

titligare dispensering af vattnet förenar samma hygieniska ga1 
rantier som metoden a la regaladc. Det är Gales s. k. "buhb

ling spring" ett slags dricksfontän af alldeles speciell konstruk

tion. Man dricker ur en liten tratt eller skål, till hvilken vall

net påsläppes med fjädrande kran från behållaren. Tratten 

är dubbel och den inre, som nftgot skjuter upp öfver l<anlcu 

af den yttre, lämnar vattnet, hvilkct vid pådragningen bubblar 

upp så högt, att man kan dricka af detsamma utan alt med 

läpparna vidröra metallclelarna. Det öfverflödiga vattnet upp

fångas af yttertratten, som med afloppsleclning står i förbin

delse med matarcisternen till cvaporatorn. Vattenåtgången Hir 

ej vara större med dessa apparater än med dricksmuggarne, 

enär vid dessas användning också en hel del spillvatten för

stiires. Dessa bubbling springs monteras i flera exemplar på en 

gemensam rörledning nmdt om vattencisternens underkant:, då 

möjlighet gifves för flera på en gång all tillfredsställa sin törst. 
( Gatewood [22]). 

Då man skall använda dcslilleraclt vatten äh·en för bcsäll

uingem personliga tvättningshchof samt för diskning, är som 

bekant den största sparsamhet af nöden och därför hvarjc 

uppslag, som tager hänsyn därtill, välkommet. 1 del la afse

end e har Tit i (44) också publicerat en af honom uppfunnen 

och på en fransk örlogsman pröfvad metod, som dessutom 

gör gemensamma handfat och duschar obehöfliga. 

Tilis anordning iir af följande beskaffenhet: Från reservai

ren led es vattnet u l i ett 1 ,a mc t. öfver däck horisontalt upp 

hfingdt 6 met. långt rör, hvilkcl p.å underkant är förscell med 

12 st. öppningar af 2 mm . diameter, således knappt ' /2 mc!. 

mellan hvarje. Hörels dimensioner låter 144 liter vall.en pas

sera på 24 minuter, och efler Tilis försök kunna två man med 

am·iindancle af en tvåmillimeters stråle samtidigt tvätta h ela 
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k roppen på 8 minuters tid , om den ene tvålar in sig uneler 

del all den andre spolar sig. P å detta säll fås 144 liter 

al l räcka till för 72 mans fullständiga tvättning eller tvft lit er 

per m n n, en siffra, som torde vara mycket låg. För hand tv ii LL

n ing vid målticler e tc. under dygnels lopp f. ö. beriiimar 'J'i/i 

~· tt c rligarc l liter per man. Hans arrangement kan också, 

ef te r hvad han uppger, med fördel användas till diskning al' 

Illa Lkärl. 

P ä del redan om nämnda mö le l af associa L i on of mi l i la r y Profylax mot 

surgcons of The United States diskuterades också, hur man på smittosam
ma sjuk

hiisla si.itl skall undvika ombordförande af smillosamma sjuk-

domar. Denna vikliga fråga behandlades mycket uttömmande 

!'rån fyra olika synpunkter och af de gjorda anförandena fram

g~1r, att man inom Förenta Staternas marin genom rationclll 

anordnade försiktighelsmått är väl ruslad i delta afseencle. 

För det första fordras att redan vid expeditionens början 

erh å lla friskt folk från land. Saken sammanhänger sålunda 

med del invecklade problemet om örlogsstationernas profylax 

mol infektionssjukdomar. Holcomb (29) inledde anförandena 

med en redogörelse för hur man i Förenta Stalcrna ser denna 
del af fr~tgan. 

Vid den till Newporl hörande Nor folk lrnining station, 

diir minst 2,500 rekryter kontinuerligt undergå utbildning, sker 

motl:1gningcn af nyantagna på fö lj ande sätt. Aspiran terna gtt 

i land vid en särskild brygga och föras därifrån till T be recetJ

lion division, hvaresl de inregistreras, afkläclas och und ergå 

en förhcrcdanclc läkarbcsiktning, bestående af anamnes, hud

undersökning och temperaturmätning .. Därefter klippes h :hct 

kort och gifves e tt af intvålning och dusch bestående renings

ha<!, hvarpå den egentliga läkarebesiktningen vidtager uti h~ir 

för särskildt afseeld och anordnad lokal. Under densamma ut

forskas noga tecken på eventuell smittosam sjukdom och adep-

dom ar . 
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Lerna vaccineras, innan dc släppas vidare. Händelsevis upp

liickla sjukelomsfall remilieras till sjukhus . 
De som lyckligt gcnomgå ll denna procedur, öfverflyllas Lill 

The delentian division, en alldeles isolerad obscrvation~afdel

ning, !Jeståcndc af småbaracker för endast 6 man hvarje och 

med alla öfriga behöfliga inrättningar såsom kök, bad, tvätt, 
Loilelt och messrum etc. inom området. Barackerna hafva 
ångcentraluppvärmning och el eldrisk belysning sam t äro f. ö. 
inrättade och byggda m ed hänsyn till lätthet för desinficering. 

För sis lniimnda ändam ål äger the detcntion elivision en ~"; lÖrrc 

ccnlraldesinfektionsanUiggning, som utom en stor vanlig ugn 
i.ifven är försedel mecl en större formalinapparat med rörled

n inga r till alla barackerna i och för dessas be h of. T denna 
division kvarhållas dc nya rekryterna 21 dygn och sysselsiittas 
Jll Cd instruktioner och öfningar. Permission beviljas icke, ulan 
man håller strängt på verklig cernering. Liiknrbesiktning iiger 
dagligen rum både morgon och afton, och om fall af smillosam 
sjukelom inträffa , sändas de omedelbart till sjukhus och vc
derhöranrle barack jämte öfriga clär boendes tillhörigheter des
inficeras . Det kan synas, som tiden för kvarhållandet under 

observation är väl knapp , då ju exempelvis tyfoidfeber kan 

hafva Hingre inkubationstid . En utsträckning t ill 25 dygn eller 
nå«ot Hin()'re vor e därför önskvärd en åsikt som ullalndes af 

;:.., b ' 

H olcombs kollega Fiske. 
Efter observationslidens slut konnner rekrylen till The 

denn elivision och återviinder dänned till normnJa förh ~lllan

den. Holcomb rekommenderar äfven för vanliga kaserner 
systemet med små hnracker eller logement, såsom varande be
tydligt lättare att handsl;as med i afseende på desinfektioner 
vid smittosamma sjukdomar, hvilka ju , ådragna unel er per

missionstiden, ofta förekomma i form af ströfall . 
Om ett helt knsernkomplex blir infekteraclt, som ju någon 

gftn g h~inder vid större epidemier, har Holcomb användt och 
funnit följande åtgärd er verkningsfulla: 

l) All mottagning af nytillkomna från andra h {tll upphör ; 
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2) All afsändning af besällningar Lill fartyg etc. fr ~in ela-

hlissemcn Le t upphör likalecles ; 
3) Alla insjuknade siindas till sjukhus ; 
4) Kasernetablissementet desinfekteras. 
För sistnämnda ändamål organiseras en kär af desinl'ek

lim~r p:\ cirka 100 man, som efter instruktion utför desinl'ek
lionsarhe let i byggnaderna på vanligt sätt. Manskapet själl'l 
desinf iceras i partier på 100 man så, att först elt sl~1ll kläd er 
"'H' «enmn tJC'Den hvarpå vederbörande med detta bcgifva sig 
;:,c· b ' b ' 

till badinrättningen och erh ålla ett reningsbad med särskild! 
aktgifvancle på clc håriga kroppsclelarnc. De där aflagda ldä
derna jämte deras öfriga tillhörigheter desinficeras tmcler Liden, 
så att manskapet, nybadadt och ikläclt desinficerade kläder al'
ll ii m l ar desamma efter badets slut. En särskild observations
a ['delning anordnas, h va r uti seelermera styrkan interneras, Lill 

dess inkubationsticlen för epidemien ifråga gått ut. 
Efter Holcomb behandlade Gate (22) de mått och steg, 

som böra vidtagas ombord för hindrande af smittas spridande 

frfm nyembarkeradt manskap. Härvid äro dagligen ftle rkom
nt.mde besiktningar af vigl, särskildt om någon bekant infek

tionssjukdom härrskar i den hamn, där styrkan gått omb_ord, 
i hY ilk el fall unelersökningarna fortsättas, tills inkubalionsltden 
l'ö r ifrågavarande sjukdom gått till ända. Gate betonar också 

ii n sk värdheten af att särskilda s. k. sjuk förhållningsbikker, 
si1som de engelska sanilary sheets, medfölja hvarje man. Häri
genom kan en fartygsläka re m många upplysningar angående 

syfilis , suspekt tuberkulos elc. 
Uppkomm er ett fall af smi ttosam sjukdom ombord, stä lla 

sig förhållandena mvckel olika, om fartyget år till sjöss ulan 
evakurriHgsmöjligheter mot om sådana finnas. I sis tnämnda 
fa ll är ju saken mycket enkel, ty då har man b lott att vid 
laga ö fli g desinfektion ef ter den bortflyttade patienten. Alla 
;, liirre fartyg borde därför hafva en ordentlig och hekväm ap
pa rat för detta ändam~tl ombord. Hvarje större sjöstyrka hor
de f. ö. åtföljas af sjnldmsfarlyg, något som utom andra stora 

l 
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fördelar, bereder möjlighel till snabb öfverflyllning af epide
miska fall. 

I saknad h~iraf får man reda sig ombord, så godt förltål
land cna medgifva å det egna fartyget. Vigten af isoleringshytt 
i:ir då lätt inseclcl. Denna hör [iga fullständiga egna hygieniska 
~1ccessoirer, som ej delas med sjukhytten i öfrigt och dessutom 
vara isolerad på ett fullt betryggande säll. Om antalet sjuke 
blir stör re än att det rymmes däri, måste provisoriska åtgär
der vidtagas med afskiljande af någon mess eller dylikt till 
sjukrum, något som dock kan vålla svårigheter. Med afse
ende härå framhöll Shipp, att han haft goda resultat med pro
visoriskt sjukrum, afskärmadt i fria luften på öfre däck, när 
viiderleken så tillåtit. Detta sätt innebii.r mindre risk för smitta 
för bes~ittningen i öfrigt än vid användning af messer och an
dra lokaler inombords. 

Den tredje afdelningen gäller profylaxen ombord å far
tyg under reparation på varf eller i docka. Härutinnan be
tonade Fiske (21) den skadliga inverkan på hälsotillståndet, 
som en dylik sejour i regeln medför genom den genast in
tr~idande förslappningen i vanlig ordning och renlighet. Det 
annars så prydliga och som hem för besättningen så rena och 
propra fartyget förvandlas plötsligt till en snuskig verkstad, 
där mer eller mindre renliga arbetare spela hufvudrollen. Vatt
net i varfsbassängerna är ofta af den beskaffenheten, att det 
ej kan användas till rengöring, och ligger man i docka, har 
man i allmänhet ej heller tillgång till något vatten för delta 
~indamål. Klosetterna kunna ej användas. Sanuna är förhål
landet med baden. På disciplin och rutin släppes efter. Då 
man ej kan hålla öfningarna i gång, beviljas permission i 
större utstrii.ckning än vanligt och manskapet få därunder till
f~ille alt infek'tera sig med diverse i orten gängse åkommor och 
sjukdomar. 

Till motverkande af alla dessa olägenheter föreslår Fiske 
en så långt, som omständigheterna medgifva, genomförd ren
göring, systematisk inspektion af manskape t jämte öfvervakan
de af orlens tillstånd med afseende på epidemier. Det mest ra-
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dikala me<llel vore att helt och hållet flytta i land med besätt
ningen. A de ordinarie örlogsstationerna borde aldrig ett fartyg 
n:lgon liingre tid få ligga i docka med besättningen ombord. Ifall 
det behöfves, böra särskilda kaserner eller baracker byggas för 
delta ändamål. Fiske föreslår vidare ingeniörerna att på ntt
go t praktiskt sätt söka lösa problemet att dränera ett fartyg, 
som ligger i docka, så at t man som vanligt kunde använda 
Idosetler och bad samt verkställa öflig rengöring. 

Den för sjögående fartyg praktiskt kanske mest viktiga 
frågan, hur man i infekterade hamnar skall skydda sig mol 
ombord förande af där gängse sjukdomar, behandlades slutl i
gen af Carpenter (14). Enär detta väl disponerade föredra n 

b 

torde innehålla en god sammanfattning af hvad som härviel-
la g är att iakttaga, lämnar jag en något utförligare redogörelse 
1lä rför. 

Bland de allmänna mått och steg, som i en infekterad 
hamn lnmna komma till användning märkes först total eller 
partiell inskränkning i kommunikationen med land . I allm~in

het · torde endast det sistnämnda komma ifråga, ty dels be
hiil'ver proviant ombordlagas, post hämtas, dels tjänstebesök 
a f'Eiggas i land m. m. Läkaren bör naturlig t vis genom kom
m unikali on med vederbörande hälsovårdsmyndighet, d ii r de 
sii krasle upplysningarna kunna fås, hålla sig au niveau med 
('pi demiens utveckling och spridning. 

Försiktighetsmåtten i öfrigt böra, som .JU naturligt är, a f
passas efter hvarje olika sjukdom. 

]( olem, lyfus och dysenteri. 
l) Hvar och en, som går i land, medför från far tyget en 

!'laska med destilleradt vatten till dryck, samt beordras för 
ii fr igt icke förtära någon okokt föda eller sådan som efter an
rii tl ningen kan hafva varit u tsatt för flugor. Särskildt varnas 
l'i"n· mjölk, konstgjorda läskedrycker och bakverk. 

2) Ilandgående beordras tvätta sig om hiinderna före hvarje 
mttlticl samt varnas för att onödigtvis taga i ledstänger, säten, 
ha nd Lag och elylikt i spårvagnar och ä allmänna platser. Om 
sii rskilda infiidingskvarl er finnas , förbjudes lilllräde dii rtill. 

l 
~ 
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3) Landbåtar få ej tillträde ombord. Med afseende på pro

vianten tillses, att inga vegetabilier förtäras okokta. Möjligen 
kunna dock gurkor, bananer och tomater ätas efler föregående 
skållning i kokande vatten. Bröd, som tagas från land, upp 

hettas eller rostas. Om fartyget ligger nära land, tillses noga 
all inga flugor komma i beröring med födoämnena. Excesser 

i mat och dryck afl·ådas. 
4) Alla bad utomborels förbjudas. Inombords få r endast 

deslilleradt vatten användas till allt bruk. Della gäller ~ifven 
rengöring af däck och fartyget i öfrigt. Misslänkla diarrhefall 

isoleras genast. 
Koppor. 
l) Endast de få gå i land, som kunna visa fullt lyckad vac

cincrmg. Hela besäUningen revaccineras för säkerhels skull 

lvå :'t tre gånger, där ej ympningen genast lyckas. 
2) Permitterade varnas för de distrikt, där kopporna gå 

och nattpermission inställes. 
3) Tvätt lämnas enelast i land till sådana hus, som vari l 

fria från koppfalL 
Pest. 
l) Vid utsträckt epidemi ingen kommunikation med land. 
2) On~ permission anses kunna lill:'\.las , sl,er denna endast 

om dagen. Infekterade distrikt förbjudas . Endast nykokt mal 

f:'tr förtiiras, då den annars kan hafva kommit i beröring med 

r:'\ l l or. 
~3) Man bör aktgifva på, att möjlighelerna för råttornas 

ombordkommande, såsom å bommar, };:ällingar, förtöjnings

trossar och landgångar , s~t myd:et som möjligt afskiires. 
4) All tviitl, som kommer tillbaka från land öl'vcrscs, d:\ 

den kan innehålla pcstinfek lera de loppor och viigglöss. 

Gula febern och mnlorio . 
l) Om möjligt bör ankarplatsen förläggas minslen engelsk 

mil fdn land. Endnsl öppna 1Jålar tillåtas kommunicera med 

fartyget, ly i Liickla bålar kunna smittoförande myggor 

medl'iilja. 
2) Proviantkorgar orh öfriga fiirniiden]lelf'r , som trans-
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porleras ombord, hållas öppna och utsättas för luftdragel i bå
Lnrnc. Bananer, hvilka siirskildt draga myggor till sig, få ej 

tagas ombord. 
• 3) Inga kärl innehållande färskvatten, såsom exempelvis 

py tsar, krukor, baljor och tillbringare få stå utan lock för alt 

t•j lämna myggorna tillfiille att föröka sig m ed iiggHiggning 

diiri. 
4) Permission gifves endast före kl. 2 e . m., då myggorna 

slic ka under den senare delen af dagen. 
5) Misstänkta feberfall isoleras genast under moskitoniit. 
Såsom allmänna regler gälla för öfrigt: 
Tsolering af sjukdomsfall tills de kunna ilandsi.i ltas, desin 

fektion af såväl se- och excrel som afföringar, sängkläder och 
kliider, som tillhöra insjuknade, af isoleringshytt och andra lo
kaler efter deras användande, vid diarrhesjukdomar noggrann 
renlighel och desinfek tion med afseende å kloseltema omhord. 

Som hekanl laga lungtuberk ulos och veneriska å kon11nor Lung-

horl mycken arbetskraft inom marinernas manskapsklass. tuberkulos. 

Df'ssa sjllkdomars profylax iir diirför särdeles viidig och har 
pit se11are år förls ej ov~isen ll igt framåt. 

J-Tvad först betriiffnr Luberlmlosen, s[t har denna kanske 

mest uppmiirksamm a ls inom Frankrikes och Fiirenta Slater

na s mariner, hvilka båda funnit med sin fördel förenligt all 
in ri illa egna lungsolssanalorier. Det franska iir förlagdl till 
iin J rf:IJhon utanför Bresl uti en äldre lasa rettsbyggnad cli.ir

s liides och finnes ulförligl beskrifvet af Cnzumian (16) i Arch . 
dc med. naY. uti hvilken Lidskrift f. ö. diskussionen j tuher

ku losfrågan fortsälles af Nol/e l (29). 
Efter långvariga anslriingningar af dess medical depart

ment erhöll Förenta Staternas flotta för ett par å r sedan sill 

Pgel sanatorium i New For/ Lyon vid Arkansus river i n~irhe
kn af Klippiga bergen. Tnom dennn marin har man haft en 
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betydligt större procent lungtuberkulos än exempelvis i Eng
lands och Tysklands flottor samt af denna anledning i likhet 
med fransm~innen särskildt sysselsalt sig med att undersöka 

in [ektionsmöjligheterna och de pr:edisponernnde orsakerna till 
sjukdom ens utbredning hos manskapsklassen. I summanhang 

med en skildring af det nya sanatoriet lämnar surgeon ge
neral Rixey (38) en framställning af den i Nordnmerikanska 

mnrinen allmänna uppfattningen af hithörande frågor och må 

nr hans arbete a11förns följande: 
Patienter lidand e af lungtuberkulos , som innan dingnosen 

stiillts eller efter otillräcklig behandling för uppnående af full 
hiilsa å tergå till tjänstgöring ombord, kunna där:, lätt blifv:1 

orsak till smitlas spridande. Söker man närmnrc eruera sät
tet, hvarpå dylika patienter blifva infektionsfarliga ombord, där 
ju de hygieniska förhållandena i mångt och mycket skilja sig 

från i land, så kan för det försla smitta genom intorkade upp
hostningar å trossbollnar m. m. här säkerligen uteslutas. Den 

noggranna rengöring och svabling af däcken, som alltid före
kommer, lämnar nämligen härutinnan en god garanti. Dessutom 
tolereras ju ej heller spottning på durkar och däck, hvarigenom 

risken ytterligare minskas. Äfvenlecles torde de små mängeler 
infektionsämne, som spridas med tal och andedräkt, kunna 

li.inmas utom räkningen. På grund af elen nära kontakt, uti 
hvilken manskapet lefver med hvarandra, s~irskildt när de 

sol"va i sina kojer, kan detsamma däremot ej sägas om dropp

infektion vid hosta. En af upphostning besvärad patient har 
vidare icke någon spoLLkopp med sig i kojen och på durken 

liimnar han ej expektoratel. I stället tar han sin tillflykl tillnäs

dukcll , som därför kommer att innehålla en del successivt in
torkande infeklionsämn e, mycket riskabelt för vidare sprid

ning. Den dåliga seden alt låna pinor torde också kunna ric1k · 

nus som smittobefordrandc. Vidare bör man ombord Laga i 
helraktande spridning af tuberkelbaciller genom kackerlackor 
och flugor. Det har nämligen visat sig, att förstnämnda insek

ter, som lära lockas af 11pphostningar, kunna hiirbärgera mas
sor a f fullt l if sk rafliga h:1ciller. H vad het r i-if far flugorna, s :l 
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har man i deras exkrementer, den s. k. flugsmutsen, i under

sö kta fall kunnat konstatera milliontals sådana. Dessa insek
Ler blifva sålunda farliga, om de komma i beröring med födo 

ä mnen ombord. Hos sjöfolk kan också möjligen den utbredda 

tn lneringsseclen spela någon rol vid öfverföringen af smi1t
iimnet. 

Det är sålunda nödvändigt att med rationella försiktighets
ma tt bemö ta ofvan uppräknad e möjligheter till infektion. F. d. 
lu ngso tspatienter böra ej sjökommenderas utan att vid upp

rq.wdc unelersökningar und er längre tid dessförinnan ha visat 

:-.i g fria från baciller. Misstänk ta fall böra isoleras både i 

deras cgel och li amralernas intresse samt vid första till 
fi ille sändas i land för genomgående af vederbörlig kur. 

{~,l ed afseende på dc veneriska sjul~:d omarne, så bestyrkas Veneriska 

fortfarande förut gjorda 1~oda erfarenheter med den person- sjukdomar. 

liga profylaxen. De medel, som visat sig bäst, ~iro 2 a 3 % 
pro ta rgol- eller nibarginlösning jämte 30 Lill 50 % kalomel-

sn lva. Antingen medföras dessa ingredienser i ett litet pnket 

l'l lcr ask, hvarvicl till lösningens instillation ett litet dropprör 

med följer och behandlingen u tf öres af vederbörande själf. Det 
l1 a r dock visat sig bättre att låta den permitterade, som utsntl 

sig fö r möjligheten till smitta, efter ombordkomsten anmäla 
sig hos en sjukvårdare, som är instruerad i och van vid dc 

hehöfliga åtgärdernas utförande. Som ett exempel på hur 

denna profylax kan verka, m å nnföras Eytinge's (20) erfaren-

hd frå n en resa, berörande i delta afseende så infektionsfarliga 

h.t mnar som Colombo, Porl Said, Neape l e tc., uneler hvil-
kcn på 949 mans besättning intet enda fall af venerisk infek-
tion förekom, oaktadt ej mindre än 256 stycken utsatt sig 

lii r denna risk. A detta fartyg hade man efter tyskt mönster 
l"a ~ lsl;illl bestämmelsen, alt den, hos hvilken venerisk in-

fe ktion uppträdde, utan att han förut anmält sig till behandling, 
J'iclsk1·i{t i Sjöväsendet 30 

l i 
l 

l 

l: 
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rapporterades och straffades som för orderbrotl. När man Jäser 

den ena uppgiften efter den andra i samma riktning, kan man 

.ej annat än förorda denna stränga profylax ; dels räddas här

igenom många från de farliga konsekvenserna af syfilis och 

gonorrhoe, dels sparas åt stalen många arbetsdagar, som an

nars skulle ha varit sjukdagar. 

Sinnes- Sedan länge har man inom de flesta enropeiska armeer 

sjukdomar. hafl uppmärksamheten fästad på sinnessjukdomarnes speci

ella militärmedicinska betydelse, hvarom riklig litleralur bär 

villne. Inom marinerna har emellertid delta icke varit för

hållandet. Bristen härutinnan har dock i viss mån utfyllts 

genom ett franskt, åskådligt och ingående arbete från delta 

urs början af Hesnard (28) samt af ett kortare anonymt med

delande i Marine Rundschau. (25) 

JJ csnard påpekar, att redan i sjömanslifvet såsom sådant 

en mängd faktorer, t. ex . spännande tj~instgöring, öfveran

strängning, frånvaro från hem och fosterland m. m. i sin 

mån bidraga till att sätta en särskild prägel på det allmänna 

själstillståndet. Vidare utgöres ett ej ringa antal af dem, som 

söka anställning vid marinerna i likhet med vid anneerna af 

objekt, hvilka på ett eller annat sätt gjort sig "omöjliga" i 

det civi la lifvet. Ej så sällan är det någon moralisk defekt 

eller s. k. psykisk undermålighet , som ligger till grund för 

sistnämnda omständighet och som vid undersökningen för 

s lamanställning ej alltid kan konstateras. När en rekryt med 

dylika psykiska brister skall inordnas unel er mil itära föreskrif

ter och disciplin, bereder han snart befälet svårigheter och be

gtu· brott emot krigslagarue af mer eller mindre graverande 

natur. Ännu vi:irre blir det, om han lyckas vinna befordran, 

ty sådant förekommer också. Han ställer då till trassel äfven 

för sina underordnade och kan blifva farlig om han f. ö. är 

begåfvad med energi och tilltagsenhet. Äfven verkligt sinnes-
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sjuka kunna slippa igenom vid r ekrytundersökningarne, ly en 

h el del s:lJana äro, som bekant, tidvis alldeles fria från symp

tom eller förete dylika i så ringa grad, att de endast <lf sär

skilda anledningar observeras. 
Det blir därför en af navalhygienens specialgrenar att ut 

reda, hur anställandet af dylika individer skall kunna undvi

kas. Med exempel från an tagningsviikoren i de kontinentala 

anneerna böra här civila administrativa myndigheter kunna 

hb ltt med anskaffande af uppgifter om föregående sinnes

sjukdom, brottsliga handlingar, uppförande under skolliden, 

in tagning å korrektionsanstalt m. m. Sammanställas dessa 

med eventuellt företedda eller bristande betyg om förut inne

ha fda tjiinster, så har man redan här ett material för aH 

hilda sig en uppf~ttning om sökandens psykiska tillstånd. Un

dersökningen bör emellertid också innefatta en verklig pröf

ning af själsförmögenheterna, n ågot som förutsätter en viss 

psykiatrisk kompetens hos den marinläkare, som har att verk

ställa pröfningen. I tyska armeen utföres den psykiska exa

mina tionen efter elt särskildt schema och dubiösa fall under

kastas pröfning af verkliga specialister i psykiatri. 
Har det sjukliga sinnestillståndet tagit sig uttryck hos re 

dan i tjänst varande person, är det åter marinläkarens skyldig

he t alt så snart som möjligt ställa diagnosen. Karaktärsfel, 

simulation af sjukdomar, olydnad mot befäl jämte andra mot 

di sciplinen stridande handlingar, unelanhållande och rymning, 

in tolerans mot alcoholica etc. lämna härvid ledning, där ej 

manifest. sinnessjukdom föreligger. Alla sådana individer 

måste fortast möjligt skiljas från tjänsten, därest icke miijlig

hc t för återställande finnes. Om de äro åtalade för gri'lfre brott 

i militä rt hänseende, bör deras sinnesbeskaffenhet alltid un· 

dersökas af fullt kompetent läkare, på det de ej må utsättas 

fö r dom och straff, som om de vore normala individer. Emel

lertid kan en viss tid förgå, innan de civila myndigheterna taga 

hand om en för sinnessjukdom afskedacl och då får denne 

tills vidare vårdas å marinens sjukhus, som så lunda bör äga 

mindre afdelningar för detta ändamål. Då dessa i regeln ski.i-

l l 

l 
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Las af läkare å invärtesafd elningar, bör staten bereda de sisl
lli1 mnde tillfälle till att öka sina psykiatriska kunskaper, allra 
hLilsl som dessa läkare också få sig tillrem itterade en del så
da,na fall för observation. 

Ännu en omständighet angående sinnessjuke inom mari
nerna torde vara förtjänt af att framhållas, nämligen dc un
der krig påkommande akuta psykoserna, som spela en si:irde· 
les stor roi. Så fingo ryssame på grund af akut sinnessjuk
dom under sitt sista krig hemsända ej mindre än 2 Vo af sin 
effektiva styrka! Då denna torde ha räknats i millioner, i:ir 
del ej förvånande, att e tt fullständigt syslem befanns nödvän
digt med provisoriska fältsinnessjnkhns, etapphospital för så
dana, som på grund af sitt tillstånd ej kunde transporteras, 
särskilda regelbundna tågförbindelser för transport af sinnes
sjuka mellan Charbin och Petersburg och provisoriska asyler 
i hemorterna. l-Ivad beträffar sjukdomsformerna, så förekom
mo hysteriska psykoser, akuta hallucinatoriska förvirringar, 
akuta sinnesrubbningar till följd af utmaltning och öfveran
slrängning samt traumatiska neuropsychoser. N~ir dessutom en 
mängd alkoholdelirier icke saknades, kan man Länlw sig till
slåndet på ett sådant provisoriskt hospital. Af nu nämnda för 
hållanden kan den slutsatsen dragas, att sjukvårdsfartyg i 
krigstid få vara beredda på a lt taga ombord en mängd sinnes
rubbade, siirskildt efter större sjöslag med vidslri.iekl försliirel 
se fl r ma lerialen. 

Bens&r. En åkomma, som i likhel med cle veneriska sjukdomarne 
beröfvar marinerna ej oväsentligt med mbelsdagar och cli:ir
för har mera betydelse, }in man skulle vara böjd all tro, är 
bensåret. Sjöfolket, som dagen i ända springer i trapporna 
ombord, är mycket utsatt för denna slwda och genom ofta 
Iiiistölande infektion utdrages läkningsticlen ej sällan afse
vårdt länge. Cazamian (15) har närmare gålt in på enskild
heterna häraf i franslut marinen och fun;1it, all konslruktio-
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Jlen af trappor och luckkarmar till stor del är orsak till det
sa mnul. Det vore därför önskvärclt, att alla skarpare kanter å 
dessa delar afrunclacles och där det lämpligen kan ske, för
s1'1gos med öfverdrag af någon mjukare metall såsom t. ex. 
miissing. Vidare borde man för att undvika infektion i såren, 
mera än hvacl som i allmänhet är fallet, hålla trapporna, äfven 
l'ii r ut, väl rena och putsade. Till förhindrande af halka är 
de l dess u tom af vikt alt stegen hållas fria från olja och andra 
fc lliimnen, särskilclt i passager till förråds- och maskinrum. 

Jag begagnar tillfälle t att flfsluta denna ckl af min fram- Kroppslig 

s lii llning med ett glädjande tecken på elen mer och m er in- utveckling. 

l rädande förståelsen af att läkaren bör hafva ett ord med i 
Inget, när det gäller manskapets kroppsliga stärkande. I Eng-
land tjänstgöra nämligen läkare såsom lärare vid de för några 
ar seelan både inom flottan och armeen igångsatta schools for 
physical training, där de dessutom från medicinsk synpunkt 
i\fvcrvaka öfningarna. Dessa skolor äro inrättade efter svenskt 
mönster och leelas delvis af officerare, sQm utbildats vid Cen
lralinstitutet i Stockholm. Flera af dem bland annfil Bell (5) 
hafva i publikationer spriclt kunskapen om det Lingska syste-
me t. Detsamma användes i engelska marinen för skeppsgos-
~a r och matroser intill 21 års åld er. Sedermera, då kroppsut-
l l'cklingcn anses afslutad, öfvcrlämnar man å t individen sjelf 
.1I L vii lj;: någon speciell idrottsgren att förkofra sig uli. Alla ny-
<l ns lällda marinläkare genomgå en kurs i Lings gymnastik för 
:1 Ll kunna bedöma, när n ågon h elt eller delvis bör befrias från 
;.:ymnas tikprogrammel. AU döma af ett föredrag af Beyer (10) 
om " The principles of lraining" synes samma lenel ens angå-
ende liikarncs deltagande på detta område i:ifvcn göra sig gäl-
lan de i Amerika. 

l 

l 
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Sårades vård r si.illskapcts tidskrift publicerade jag för tre år sedan 

en u tf örligare r edogörelse angående under de sista stora sjö

krigen gjorda erfarenheter med afseende på anordningar för 

de· sårades vård ombord. H vad där vid särskild t beträffar 

rysk-japanska kriget, så härrörde vid nämnda tid tillgängliga 

källor nästan u tes l ulande fr ån japanska flottan, under det att 

de meddelanden, som stodo alt erhålla från ryska sidan voro 

ytterst knapphändiga. Jag framhöll af hvilket stort värde det 

skulle vara att lära känna , hur de sårades omhändertagande 

geslallade sig äfven å den besegrade sidan m ed dess oerhördt 

mycket större förlustsiffror och sålunda ökade svårigheter j 

samma proportioner. Den amerikanske marinläkaren Spear 

har på senare tiden lämnat ett meddeland e om Vladivostok

eskadern, på hvilken han i egenskap af attache studerade för

h ~tllandcna under kriget. Inblick en uti de gräsligheter, ryssar

ne fingo uthärda , har dock betydligt fullständigats genom 

österrikaren Okuniewski (31), som efter god hetsfullt tillmötes

gående från ryska m yndigheter fick originalrapporterna från 

efter kriget öfverlefvande läkare till sitt förfogande och öfver

satte desamma till tyska. S pears rapport offentliggjordes på 

franska 1908 af Th emoin (43) och Okuniewskis arbete publi

cerades i slutet af samma år i Mittheilungen aus den Gcbicte 
des See,vesens. 

ombord. 

Oaktadt nämnda afhandlingar beröra tilldragelser , som 

llli hgga omlning 6 år tillbaka i tiden, är ju deras innehåll så

lunda , hvad de ryska förhålland ena beträffar, blott något mer 

iin årsgammalt på västerländ sid språk. Dels på grund h~iraf, 
dels på grund af el en vigt, dessa skildringar hafva för organisa

tion en a f sjukvå rds tjänsten un der krig, har jag ansett mig böra 

b·öra dem till förem ål för en n:~ got mera ingående granskning. 

Okuniewski lämnar dessutom en mängel upplysningar om dc 

hygieniska förh åll and ena på Rozdjestvcnskis eskader under 

dess långa färd mot östern, hvilka äro af sto rt intresse. 

Som bekant voro många af ryssarncs fartyg utrustade 
med siirdeles väl inrättade skeppssjukhus, ty man kan väl 

l\nappl kalla hela små afdelningar med operationssal och olika 
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sjukrum m. m. för annat. Emellertid Jågo dessa afdelningar 

på oskyddade ställen, så att de under beskjutningen i allmän

het snart gjord es fullständigt obrukbara. På några af de 

större pansarfartygen i Rozdjestvenskis eskader, såsom Orel 

och öfriga tillhörand e Borodinoklassen flnmos dock pansarskyd

dade förbandsplatser. Tillgången till desamma var emellertid 

oLekviim och temperaluren dessutom därstädes under gång ofta 

n f~evän1L hög, ända . upp till + 50° C, hvarför de visade sig knap

pas t kunna användas. Man tvangs då att anordna hjälpför

bandsplatser å oskyddade ställen, hvilket gjorde att äfven des

sa fartyg i afseende på förbandsplatser blefvo likställda med 

opansrade kryssare. Manskapets badrum och officersmes

same togos i regeln i anspråk som provisoriska förbandsplat

ser och officershytterna användes till beläggning med sårade 

efter förbindningen. Både läkare, sjukvårdspersonal och pa

tienter ulsatles därför, tillsammans med sjukvårds- och för

bandsmalerial, i riklig mån för projektilernas förödande verkan . 

H vad först beträffar kryssardivisionen från Vladivostok, 

så var hos alla tre däruti ingående fartyg, hufvudförbandsplat

sen anordnad å en på sidorna af kolboxar skyddad trossbotten, 

ett arrangement, som å Gromoboi och Rossia visade sig rela 

tivt länge motstå beskjutningen. På Rurik däremot spoliera

des både bufvud- och hjälpförbandsplatser fullständigt, den 

första i gunrummet, långt innan fartyget sjönie Man hade 

vidtagit noggranna förberedelser med utdelning af första för

hand och m ed ordnande af allt , som göras kunde, för mottag

ningen af de sårade. På hvarje förbandsplats fanns i regel 

en läkare, och det visade sig, att äfven under som bäst pågå

ende strid en myckenhet arbete kunde utföras därstädes. Sär

;,klldl a Gromoboi, hvarest allt däcksmanskap, signalmän och 

artillerisler vid lättare pjäser, tillätas uppeh ålla sig å däck och 

öfve rbyggnad från aktionens början, komm o massor af sårade 

ned för a tt fö rbind as. Men äfven å de två andra fartygen, där 

dock manspillan bland däcksfolket var mindre, transportera

des antingen med egen eller andras hjälp också en mängd 

'il 
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:,inade Hed , så alt läkarnc äfven här voro i fullt arbete under 
striden. 

Samma erfarenheter gjordes å VarJag, den i början af 
kriget vid Ch emulpo af en öfverlägsen styrka beskjutna krys
sm·en. P å grund af bristande lämpligt rum under pansardäck 
hade man där hufvudförbm1dsplatsen i gunrumm et. striden 
ägde rum i februari vid - 12° C yttertempera tur och be
sättningen var iförd tjocka kläder i flera omgångar, en omstän
dighet, som i å Lskilliga afseenelen vållade besvär vid förbind
ningen. Dels voro 2 m an hela tiden sysselsatta m ed förbands
saxar för att klippa upp kläderna, dels bemängdes såren m ed 
en myckenhet tygfragment, hvilket för läkningen naturligtvis 
är högst ofördelaktigt. I likhet med å Vladivostok eskaderns 
fartyg konstaterades stort behof a f dricksvatten för de sårade, 
som ständigt frågade därefter. Lämpliga stora förbandssaxar 
och riklig tillgång på svalkande dricksvatten måste sålunda fin
nas å förbandspla tserna. Ttansporten af dc sårade och läka r 
nes ar bele pågick hela ticlen und er det V w·] ag söndersköts och 
märkvärdigt nog förstörd es häruneler ej gunrummet, utan man 
öfverraskades allt under pågående verksamhet därstädes af att 
beskjutningen plötsligt upphörde. Innan fartyget sänktes , 
evakuerade man alla sårade. 

Oaktadt allt buller och oväsen i omgifningen uppgifves en
stämmigt arbetet å förbandsplatserna hafva varit så spännan
de och så tagand e läkarnes och personalens uppmärksamhel i 
anspråk , att man blott tänkte på, hvad man hade för händer. 
På striden och dess utgång gafs ingen tid att r e fl ektera. För 
all liimn a en bild af tillslåndet ombord f. ö. m å följande anföras 
fr ån Gromoboi och Rossia und er striden i Gula hafve t. Mas
so r af proj ektil er träffad e fartygen, öfverbyggnad och oskyd
dade delar sönderskötos. Såren af de kreverand e granaterna 
voro ohyggliga. stympningar och totala sönderslitningar af 
kropparna hörd e till de t vanliga . Granalskärfvor och likd elar 
yrde omkring i luften och blod flöt i strömmar öfverallt. För 
att befria besättningarna från det demoraliserande i anblicken 
kastade man liken utan vidare öfverborcl, en åtgärd, som också 
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ibland nödvändiggjordes af att större likmängder hindrade för
fly llniiJt;ar och m anövrering å däcken . De fl es ta skador å huf
nHl och bål voro omedelbart dödande. Många aflcclo dess 
u tom af förbränning och shock vid granatkrevaderna och lika 
många träffades af förgiftning genom gasutvecklingen af 
Shimose-krutet. Den sistnämnda yttrade sig med h öggradig 
mattighet, kväljningar och kräkningar samt svår kväfnings
känsla, allt ibland ledande till förlust af medvetandet. Symp
tomen försvunno i lyckligaste fall efter n ågra timmar, m en 
kunde ibland vara i flera dygn. För igenkänning af sina dö
da hade r yssarne ej såsom japanerna några iclentifieringsbric
kor , hYarför man fick antaga, att alla som saknades voro 
bortgångna. Ä de fartyg, som unclsluppo alt skjutas i sank , 
ha de man eft eråt ett oerhörd t arbete med rengöring från blod 
och öfriga likreste r . På andra a tredje el ygnet började för
ru ttnelsen gifva sig tillkänn a genom en outhärdlig stank, som 
oak tadt ideliga tvättningar med såpa och formalin samt van
liga spolningar, ej fullständigt försvann förrän efter flera må 
nader. P å en del ställen nödgades man t. o. m. för att blifva 
kvi tt lukten taga bort korkmattorna ombord. 

Rozd]estvenskis eskader lämnade Ryssland i oktober 1904 
samt var allt från början säte för en uppjagad nervös späl1ning 
och fruktan för japanska öfverraskningar. Enligt hvad hi 
ka ren ~1 Dimilri]-Donsko.i berättar, så "väntad e man dem redan 
i Reva! före utgåendet ur hamnen; deras närvaro i Östersjön 
antogs s~iker , då autentiska rapporter härom förelågo från de 
ryska konsulerna". Med ännu större bestämdhet antog man , 
;tll de skulle dyka upp eft er kusten af Afrika och " i Indiska 
oceanen logs den uppgåend e Venus för en fi entlig eclaireur" . 
Då och då blåstes larm i onödan, om det också ej kom ti ll 
sådana yttringar, som vid den bekanta affä ren i Nordsjiin . 
Allt deUa bär vittne om en till ytterlighel stegrad nervositet , 
~om har sitt stora psykologiska intresse, då den säkerligen till 
:d'scviird del berodde på ledningen . E LI annal nllryck för spän 
ni ngen var det ideliga kolandet, som för siggick vid hvarje 
m öjligt Lillfälle. Man tog kol " om dagen och om nallen , till 
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an kars och till sjöss". Fartygen vor o hela tiden försedda med 
så betydliga öfverskott däraf, att däck, trossbottnar, messar 
och gunrum voro belamrade med kolsäckar, där sådana kunde 
rymmas. Samtidigt sparades på kol till ytterlighet; dricksvat
ten fick ej destilleras och till tvättvatten för besättningarne fick 
endast sjövatten användas. 

Att under dessa ogynnsamma hygieniska förhållanden 
hålsoLillsLåndet ändå höll sig drägligt är förvånande, och några 
tarmsjukdomar förmärktes ej ens såsom följd af det från land 
ombordtagna dricksvattnet. Inskränkningen i landpermission 
bidrog säkerligen mycket till att f. ö. inga epidemier drogos 
ombord. Då intet af stridsfartygen var utrustadt med kylrum, 
hade man stora svårigheter med provianten på grund af brist 
å färskt kött. Som ersättning försöktes omfattande leveranser 
af frusel amerikanskt sådant. Detta höll sig dock endast några 
dagar, och massor af detsamma fick sedan kaslas öfver bord. 
Grönsaker och potatis ruttnade likaledes bort. Slutligen fick 
man rcda sig med soppa, kokt på konserver, smör och gryn 
(' 'schtschi"). Bageri fanns ej å eskadern, och färskt bröd 
förekom sålunda endast i hamnarne. Till följd af denna diet
förknappning minskade besättningarne afsevärdt i kroppsvigt 

Af mera anmärkningsvärda sjukdomar förekomma egent
ligcu endast en del värmeslag hos eldarue vid passagen 
af de tropiska farvattnen. Malaria och veneriska sjukdomar 
undvekos genom återhållsamheten i landpermission. Däremot 
besvärades man på grund af manskapets dåliga tvagningsmöj
ligheter af en myckenhet furunktllos och andra dermatiter till 
den grad, att en verklig decimering af förbandsmaterial däri
genom ägde rum . 

De från tillintetgörelsen vid Tsuschima öfverlefvande lä
karne inberätta ungefär samma f?rhållanden, som nyss be
skrifvits från Vladivostokeskadern. Ryssames manskapsma
drasser voro, för att kunna användas som lifräddningsredskap, 
försedda med korkinlägg. Härigenom sparades säkerligen 
hundratals lif bland besättningarne å de många och stora i 
sank skjutna slagskeppen. Det är egendomligt att läsa, huru-
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som en af läkarne, hvilken med en sådan madrass kastade sig 
i hafvet, just som hans fartyg gick till botten, beskrifver elen 
uppfriskande känsla, som det kalla badet medförde och af 
hvilket han efter föregående värme, dån och upphetsning un
der striden ej nog kunde njuta. 

Det skulle ha varit af stort intresse att höra något om hur 
sårbehandlingen å de till Manilla undkomna fartygen gestal
tade sig, men därom lämnas inga utförligare uppgifter. En 
m ängd af de skeppsbrutna sårade från Tsuschima togos om 
hand af japanerna. På deras sjukhus iakttog man, som ju 
r edan är bekant, en större tendens till suppuration hos de 
f<:mgna ryssarne än hos landsmännen, hvilket ej är att undra 
på, då de förr::t ju emellanåt varit utsatta för mer än vidriga om
ständigheter och ofta ej ens kunnat få någon vård alls. Så 
t. ex . räddades på ett par jagare, som uncllwmmo till Vladi
vostok en del ryska sårade, hvilka på vägen hade att uthärda 
gränslösa lidanden och samtliga vid framkomsten hade infek
tion i sina skador. Ombord fanns hvarken läkare eller för
bandsmateriaL 

På förbandsplatserna ägde äfven under Tsuschima-slaget 
en liflig verksamhet rum, oaktadt många sårade med mera lind
r is·a skador förbundo sig själfva med första förbandet. Af mera 
intressanta enskildheter må nämnas, att å Aurora, då fartyget 
k rängde till, klara sjön slutligen slog in på förbandsplatsen, 
som därför måste öfvergifvas. Dessförinnan hade upprepade 
gånger den elektriska belysningen slocknat och reparerats, 
m ellan hvilket man redde sig med reservlantärnor. Olegs huf
vuclförbandsplats, som var en af de få med belägenhet under 
pansardäck, sattes också under vatten, men af en annan orsale 
Ventilationssystemet tog här in vatten och lufttrumman till 
förbandsplatsen levererade massor af sådant. Då läckorna 
voro omöjliga att reparera i. hastigheten, måste densamma 
ucks:'1 här öfvergifvas. Att man, om möjligt, bör bereda för
handsplatsen ett skyddat läge,Iiksom alt läkare och sjukvårds
personal skola uppehålla sig där under drabbning, torde nu
mera ej vidare behöfva diskuteras. Ryssarne hade otvifvel-
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aldigl väl mycket decentraliserat sin sjukvård, ty säkerl igen 
hade det varit bättre att utrusta en verkligt effekt iv förbands
plats än flera provisoriska. Å Aurorn t. ex. uppsökte nästan 
alla sårade hufvuclförbanclsplatsen direkt, ty där väntade de 
den bästa hjälpen. Transporter med hårar och elylikt kunde 
knappa~: försiggå under själfva drabbningen . De som buros ned, 
togns m ed händerna på lämpligt sätt; öfningar i sådana metoder 
torde sftlunda böra igångsättas i fredstid. Därför bör dock 
ingalunda bårsystemct' öfvergifvas, då man ju bör vara heredel 
pa alla förhålland en och dessutom denna efter drabbningen och 
vid evakua tion er är af oskattbart värde och knappt kan uncl
Yaras. -- Af samtliga fartyg , som ej gingo till botten, hade Gro
moboi det högsta antalet sårade med 30 o/o , af de öfriga hade 
sju mellan 10 och 25 o/o . Då å elen förstnämnda, som nämnts, 
besättningen onödigt utsattes för manspillan, är dess förlust
siffra ej jämförbar med de öfrigas, hvarför for tfaranele to rde 
gälla, att förbandsmater ialet ombord bör afses för 1

/ 4 af be
sällni n gen såsom sårad på en gång. 

Att mera ingå på enskildheter angående hithörande frå
gor tonie hvarken vara lämpligt eller behöfligt, allra helst som 
jag haft glädjen konstatera, alt det som jag härutinnan fram
hållit i min redan omnämnda afhandling 1907 , genom Spears 
och O kuniewskis framställningar blifvit ytterligare bestyrkt. 
Där framlagda åsikter delas också af de utländska författare, 
som på sista åren sysslat med vårelen af sårade ombord såsom 
italienaren Pasquale (32), japanen Tomnfsuri (45) och ame
rikanaren Urie (46) . Bland mig tillgängliga arbeten har jag 
enelas t träffat el en sistnämndes landsman 1Vise (49), so m i lik 
het m ed s in förut uttalad e uppfattning fortfarande söker 
upprii tthålla en s törre rörlighet hos Iäkarne under strid. Från 
att för fem år sedan hafva yllrat sig absolut fördömande om 
de skydelade förbandsplatserna och liknat en dä r verksam sjuk
vård vid "ingen sjukvård alls" , har emellertid Wise nu i viss 
mån modifierat sin ståndpunkt därhän, att han verkligen er
känner nödvändigheten af dylika. Eget nog vi ll han dock 
samtidigt, att personalen sk all vara " fritt rörlig", men numera 
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enelast "för svårare l<atastrofer" och "enstaka mycket fordran
dc fall". Han synes emellertid stå tämligen ensam om sitt 
sys tem, ty på ett a1Imänt möte af officerare från Förenta 
Sta lernns flotta uttalade man sig enhälligt mot W ise för del 
inom de flesta mariner nu antagna systemet. Della visas ock 
så af, hur man å nyare amerikanska fartyg, f. ö. på ett sär
deles praktiskt sätt, löst frågan om förbandsplatsens och sjuk
afdciningcns inbörd es läge ombord (cl 'Aub er de Peyre
ln ngu c [ ~]) . 

Det är nämligen högst önskv~irdt att för det dagliga behof
vc l iil'ven i fredslid kunna använda en väl utrustad, skyddad fiir 
]Jandsplats och att densamma d~irför ligger i omedelbart sam
manhang med fartygets öfriga sj ukafdelning. På Tennessee, en 
stor kryssare m ed 900 mans besä ttning, har man realiserat 
nämnda önskemål genom att förlägga den stora sj ukhyttcn, iso
le ringsrummet, sjukhyttens bad och klosetter samt apoteket 
omedelbart för om de t transversella gördelpansaret under detaLt 
operalionssalen eller, hvilket här är samma sak, elen skyddade 
förbandsplatsen samt läkarens expedi tionsrum förlagts ome
delbart akter om n~imnda pansar. Mellan operationssalen och 
expeditionsrummet är en öppen passage, från hvilka en pan
sardörr leder in till hufvudsjukrummet: Under strid am'än
des sålunda passagen till väntplats för ännu icke omskö tla så
rade och sjukh ytterna äro disponibla för att beläggas med re
dan förbundna sådana. Säkerligen är hittills ingen bättre dis
position af utrymm et för sjukvårelen uttänkt, då den ju, utom 
hvad som nämnts, också medför den fördelen, att förbands
platsen ej kommer så djupt ner j fartyget och transporterna dit 
sålunda betydligt förenklas. Denna ide torde i vederbörligen 
modifierad skala låta tillämpa sig äfven å mindre fartyg med 
samma anordning af pansaret. 

II vad j ö fri g t beträffar förbandsplatsen , så betona både 
Pasqua/e och Tama/sari, att stora nutiela slagskepp ovilkorli 
gen böra förses med minst två fullt rustade sådana, af hvilka 
en i reserv. Äfven vid, som det synes, betryggande pansar
skydd, ve t man ej hvad som kan intriiffa, och hör därför varn 

l l 
! 
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beredd på att den ena platsen kan göras obrukbar. Tomatsuri 

påpel<ar vidare betydelsen för en god sårläkning af att för
bandsplatsen i möjligaste mån hålles fri från koldam och 
krutrök. Därför bör alltid, om möjlighet därtill finnes, ett 
förnnn anordnas utanför operationssalen, så att denna ej di
rekt kommunicerar med de trafikerade passagerna utanför. 
Som nyss antyddes, är ju också nämnda förrum behöfligt som 
v:inllokal. Tomatsuri föreslår ytterligare att, om så ske kan, 
gifva förbandsplatsen särskild ingång och utgång, den senare 
då ledande till rum för beläggning med omskötta sårade. 
Detta arrangement skulle säkert vid öfverbefolkning och bråd
ska på stället under strid helt visst medföra stora fördelar. På de 
slom slhgskeppen har man, som bekant, alltmera börjat använda 
sig af elektriska elevatorer för vertikaltransporten och å nyare 
japanska far tyg har också förbandsplatsen erhållit sådan förbin 
delse med de öfre däcken. Äfven härvid är det emellertid, som 
Tomatsuri framhåller, af vigt, att elevatorn ej står i direkt 
förbindelse med operationsrummet, enär alltid damm och 

smuts komma ned genom hisstrumman. Angående inredning
en p<1 sliillet, så kan man, om förbandsplatsen ligger någorlun
da fri från vibrationerna af skottlossningen med de större 
pjäserna, belägga durken därstädes med tiles eller andra plat
tor. Man bör alltid sörja för aflopp från densamma såsom 
på en nmlig operationssal, ty annars samlar sig lätt uneler 
slrid en massa blod och vatten, uti hvilket personalen bokstaf
Jigen får vada, något hvaraf man å Var.iag vid Chemulpo sär
skild t hade stora olägenheter. 

Innan jag öfvcrgår till en granskning af de senare årens 
li tteratur angående sjukfartyg, torde ett kbrtfattadt omnämnan

de af de sjökrigskirurgiska erfarenheterna från oroligheterna 
i Marocko l 907 vara berättigad t. Med en sammanlagd styrka 
af 207 man företogs från tre franska örlogsmän landstigning 
vid Gasa Blanca. Härvid sårades 25 och afledo 12 man. De 
sftrade måste skötas med fartygen tillhörande, ilandförd ma

teriel, och i ett f. ö. på ett fÖrtjänstfullt siitt uti franska konsuln-
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fels byggnad inrätLaclt provisoriskt sjukhus. Averous och Brunet 

\;3) he rälta om, hur detta i en dessutom mycket spännande situa
tion gi ck för sig. Den omsti.incligheten, att man endast hade dc 
hj älpmedel, som finnas ombord att tillgå, gifver deras skild 
ring ökaclt intresse. Af densamma framgår, att de r edde sig 
anm~irkningsvärdt bra så väl med de operativa ingrepp, som 
mitsic företagas, som med behandlingen i öfrigt. 

T min redan omnämnda redogörelse från år 1907 angåen 
de vården af sårade ombord behandl:lr jag också sjukvårdsfar
lygsfrågans dåvarande ståndpunkt. De sista åren ha på detta 
område lämnat en del erfarenheter, af hvilka de vigtigastc tor
de återfinnas hos engelsmannen Pickthorn (34), amerikanarne 
S!okes (41) och Pickrell (33) samt fransmannen Santel/i (40). 

Till enelast för några år seelan betraktades sjukvårdsfartyg 
såsom egentligen blott behöfl iga i krigstid eller för speciella 
sta tionära iindamål i stormakternas kolonier. Mer och mer 
ha r man emellertid fått ögonen öppna för elen nytta, en större 
sjöstyrka kan hafva af att iifven i fredstid åtföljas af ett dy
li k t fartyg. Härtill ha i ej ringa mån erfarenheterna uneler 
den stora amerikanska flottans världsomsegling bidragit. Per
sonalstyrkan var därå ej mindre än 15,000 man, som SJJear 

a nmårkt, sålunda föga unelerstigande befolkningssiffran i åt
skilliga smärre samhällen, hvilka hålla sig med sjukhus. Det 
in ses därför lätt, att vid de långa afstånden mellan hamnan.e 
hchofvet af ett verkligt sjukhusfartyg gjorde sig gällande. 
F lottan gick hemifrån i december l 907, men fick förs l i mars 
Hl08 sig tilldelaclt det från spansk-amerikanska kriget kända 
sjukvårdsfartyget Relief, hvilket då förenade sig med de 
öfriga i Magdalena Bay i Californien. På vägen dit hade man, 
l' nligt hvacl Pickrell anför, å slagskeppen, oaktaclt väl inrättade 
sj ukhylter, haft svårigheter med att vårda en mängd allvarli
gnrc eller isolering behöfvande sjukdomar, såsom lunginflam-

Sjukvån1s
fartyg. 

l 

11 1 1 
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maliun. akut ledgångsreumatism, lungtuberkulos, difteri, färsk 

sy filis etc. För såväl läkare som patienter var det därför en 

\·erklig lättnad att få öfverflytta alla sjukhusvård behöfvande 
f:1ll Lill Relief. 

Detta fartyg, från början en omändrad passagerareångare, 

som gjort utmärkt tjänst i farvattnen närmast amerikanska 

k u sten under nyssnämnda krig, visade sig emellertid tyvärr 

ej kunna räcka till för sådana långfärder som en världsomsea-
• b 

hng. Stokes, som var chef på fartyget, säger härom följande: 

Relief hade under svår sjö ända upp till 57 ° krängningsvinkeL 

Hennes egna båtar kunde ej utan risk sättas i sjön annat än 

i hamn, hvilket hade till följd att stridsfartygens ångslupar 

fiqgo göra ambulanstjänsten. Blott ett enda fullständigt tvär

skeppsskott fanns förut och fartyget var eldfarligt som fnöske. 

Under en tyfon i Nya Zeeland bröt eld ut ombord ej mindre 

~in 7 gånger på en timme till följd af dåligt installerade elek

triska ledningar. Maskiner och apparater gingo ständigt sön

der, så all Relief, i stället för all vara till hj~ilp, blef en vcrldia 

börda för flottan och tog · verkstadsfartyget i anspråk i mest= 

möjliga mån. Under sådana förhållanden måste det ju ha 

varit sdrl att sköta verkligt sjuka ombord, och man får e j 

förvåna sig öfver alt Reliefs expedition afslulades i nov. 1908·, 

h vare fler flotian å ter var utan sjukfartyg. 

I ersättning håller man nu på med att åter ombygaa den 

iifven ledes i spansk-amerikanska kriget såsom sjukhusfar~yg an

viinda So lace, hvilken under mellantiden bland annat i egenskap 

af transporlångare emellertid visat sig äga verkligt sjögående 

egenskaper. Della fartyg, som mäter 5, 700 tons och gör 15 

knop, beräknas endast för 175 sängar, alla placerade på durken 

och ulan öfverbäcldar. Chef blir, som förut, en läkare. Uneler 

sig har han en civil befälhafvare öfver civil besättnina för 
.• • t> 

manovrenngen och dessutom naturligtvis öfriga läkare och 

sj uk vårdspersonalen. Bland nyheter märkas: tandläkare med 

fullständig utrustning och särskilclt tandbehandlingsrum, tu

herkulosafdelning med anordningar för friluftsbehandling, 

mörkrum med alla specialrekvisita för behandling nf ögon-, 
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ö ron-, näs- och halssjukdomar, fullständigt utrustadt kliniskt

]Jakteriologiskt och kemiskt laboratorium. Det sistnämnda är 

a fsedt för användning af enhvar flottan tillhörande läkare. 

Solace konnner dessutom att medföra förråd af förbandsartik

lar, medicin och annan för sjukvården bchöflig utredning för alt 

på rekvisition tillhandahållas de enskilda fartygen. Dess slora 

desifektionsafclclnin g äfvensom det med kylapparater försedda 

l ikrummet skall också vid behof stå till dessas disposition. 

I-hacl beträffar själfva läkarpersonalen, så yttrar sig Slokes 

härom sähmcla: Föreståndaren för laboratoriet måste vara en 

i den moderna laborationstekniken väl bevandrad specialist, 

t ~· på honom hvilar ju ansvaret för diagnosen af en Inångfalcl 

t pidemiska och andra sj ukclomar. Till föreståndare för de olika 

sjukafdelningarna böra kommeneleras läkare med betryggande 

fackutbildning i kirurgi, medicin e tc. och hvacl angår chefen 

själf, så fordrar Siol;es af honom flerårig utbildning och tjänst

göring på sj ukhus samt full förtrogenhet m ed regimen vid vap

u et. Regelbundna sammanträel en med flottans läkare ombord 

[t sjukhusfartyget rekommenderas vidare och skulle därvid 

h varannan gång behandlas kliniska, hvarannan gång marin

medicinska frågor. För elt godt samarbetes skull borde hiir

ti ll vissa officerare och civilmilitära inbjudas närvara. 

Då stadiga och lugna rörelser vid sjögång äro ett oefter

gifligt villkor för elt sjögående sjukhusfartyg, måste man en

l igt Pidrell för detta ändamål gifva skrofvet en bredd och ett 

d jupgående, hvilka i sin mån verka hämmande på farten. 

F asthåller man Yid förut uppställda fordringar på cirka 20 

knop, komma pannor, maskiner och kolboxar att taga så 

m ycket rum, aU själfva fartygets s torlek måste ökas och pri

set därigenom också blir alltför högt. Vid nybyggancle af så

dana fartyg torde därför antagligen farten komma att inskrän

k as något till förm ån för stabiliteten. Beträffande kons truk

t ionen har vidare frfu1 engelskt håll af bland andra Pickthom 

föreslagits att lägga pannor och maskiner längst akter, då ju 

e tt sammanhängande utrymme vunnes för sjukafclelningarne 

och dessa f. ö. blefve mera ostörda. Den stora belastningen 
1/iclsk?\ift .i Sjöväse?jclet 31 
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akter måste dock härvid kompenseras med ballast förut och man 

få r alltför mycket tyngde ombord, hvarjämte systemet äfven 
f. ö. bli,. mindre ekonomisl~t än det vanliga med pannor och ma

skiner mi d t i fartyget. H vad som däremot gifvetvis bör 
fordras å ett nybygdt sjukhusfartyg, är att pannorna inrättas för 
flytandP bränsle, ty om någonstädes, så äro ju kolningens obe
hag värda att undvikas å en sådan ångare. Vidare rekommen

deras turbinmaskiner såsom utrymmesbesparande och mera 
energigifvande. För eld släckningens skull bör slutligen ett 
sjukfartyg alltid vara utrustadt med betryggande antal stän

digt påskrufvade slangar å därför lämpliga och nödvändiga 
ställen. 

Pickthorn delar upp sj ukfartygens olika tjänstgöring så
iun<'Ia: 1) stationära sjukhusfartyg, eller som man också skulle· 

kunna kalla dem, stillaliggande flytande sjukhus; 2) ambulans
fartyg, som ombesörja kortm·e transporter till operationsbaser 
och andra hamnar från den sjöstyrka, de å tfölja ; 3) sjuktrans
portfartyg, hvilka själfständigt gå fram och åter från ett ope
rationsområde till hemlandet eller annorstädes belägen bas ; 
4) verkliga sjukhusfarlyg, som åtfölja en flotta eller eskader 

och d~ir allt ombord är inrältadt för permanent sjukvå rd _ 
Alla dessa böra , så mycket som möjligt, erhålla sjukhusmessig 

inredning, oaktadt m a n ju beträffande ambulans- och sjuk
transportfartyg får pruta af något på fordringarna . De sisl

nämnda behöfva ju ej heller för ses med den myck enhet båtar, 
som erfordras för de öfriga. 

Nyss citerade författare äro ense om att r utinen å et t sjuk 
fartyg äfven und er fred bör gifvas en krigsmessig prägel. Skä

lr-t hiir! ill är den i mångt och m ycket delikata sliillni ng, ctf 
dylikt fartyg intager ej b loll till sin egen s ty rka utan iifven i 
förhallande till fienden . All t hithörande är ju r egleradt genom 

konventionen i Hang 1907, men tillämpningen af dess bestäm
melser i prak tiken fordrar s~ik erl igen mycken både öfning och 

om lan k e. Sju k fartygens r eglem enterade h vi ta och gröna eller 
röda fiirg gör, att de lätt röja sin egen flott a, och antagligen 
komma alla högste heHilhafvare i krigstid hiidanefler all !åla 
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dem h ålla sig så långt borta från densamma som m öjligt, om 

anledning gifves att misstänka, det fienden finn es i närheten . 
Sa lundn långt utom vanligt signalhåll och antagligen ofta blott 
med rökarne vid horisonten som vägledning, behöfver ett sjuk

husfa rtyg ovillkorligen trådlös telegrafi ombord, hvilket ju 
också enligt Haagkonventionens artikel 8 är tillåtet. U tom 
för den nödiga kontakten med flaggen , kan ju telegrafen ock

sa anvi:indas vid tillkallande af sjukhusfartygen uneler själfva 
d rabbningen för de säkerligen dock sällsynta tillfällen , då de

·m mma kunna komma a tt tagas i anspråk för räddning af 
<; keppsbru tne. 

Bland de större marinerna synes det endast vara i Eng
la nd och Förenta Staterna , som man kommer a tt låta defini
ti\' L inredda, större, verkliga sju khusfartyg funktionera äfven 
i fred och tillhöra större sammandragna styrkor. Hur öfrig:L 
mariner inrättat sig i detta afseende är mig ej känd t, men 
frånvaron af uppgifter tyder på att de i vanliga fall förse sig 
med sådana fartyg endast för krigstillfälle. Hos oss har man 

siikerligen gjort ett godt framsteg genom utrustande al Ver

dunde till lasarettsfartyg, (Rudberg [39], Asplund [1]), lwilken 

\'i il, som hon nu är, tord e närma sig ambulan sfartygsty pen, 
men som otvifvelaktigt utan allt för stora kostnad er genom en 
ra tionell om- och påbyggnad skulle kunna omdanas till at t 
efter vara villkor motsvara ett m edicinskt centrum för kust
flo lla n i den m ening, amerikaname åsyfta. 

Slu tligen anser jag mig i s törsta korthet höra omnämnaRöda kor~et. 

l~ i ,da korsets Yerksamhet, i hvad den rör flottorna under dc 

o.,i ~ta aren. Hvad da först helrilffar Yårt eget land , så ha å r Hl09 

iullstii ndiga planer för denna förenings första lnsaret tsfar tyg 
li !arbeta!s och offentliggjorts (5 2). Vid e tt genomgående af 
desamma synes del, som om man på ett lycldigt sä tt löst frå-
l;a n om själf,·a ångaren Öresunds förändring di1r till. F. ii. 
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ulöhas. utom i fråga om skötsel och vård af sårade och sjuke, 
den högsta myndigheten ombord af en s. k. ledare. Till 
denna befattning har man erhållit en f. d . sjöofficer, under 
hvilken sålunda chefläkaren sorterar i alla andra afseenelen och 
till hvilken han enligt instruktionen äger att göra framställ
ningar och erinringar. Såsom chefläkare iir reserverad en 
kirurg med bästa skola ;nen utan vana vid lihet ombord. Stor
makternas röda korsföreningar hafva i allm~inhel försäkrat sig 
om någon örlogsmarinernas stam eller reserv tillhörande lä
kare med sjukhusteknisk och särskildt kirurgisk specialutbild
ning för denna post, som dessutom ocks[t innefaltar själh-a 

"ledningen". 
I Förenta Staterna synes en lifligare utveclding af Röda 

korset vara förestående med sträfvan att skaffa slön·e allmän 
tillslutning till föreningen och kraftigare organisation efter ja
pansld mönster. Raymond (36) har i The militm·y snrgeon i 
detta ämne lämnat en särdeles läsvärd skildring. 

En gren af Röda korsels verksamhet, som torde vara för
tjänt af särskild uppmärksamhet för sjöfästningar, är ändamå
let med den nya Zweigevercin von Rothen Kreuze, som nyligen 
bildats i Wilhe lmslwuen. ("H." 26). I juli förra året bestod 
denna af 30 unge män, som genom stationens Sani tätsamt ut
bildats och öfvats af läkare t illhörande flo ttan. Medlemsanta
let har sedan ökats. Föreningens stadgar bestämma, alt dess 
medlemmar i krigstid skola tjänstgöra såsom sjuk v:\rdare å 
Wilhe lmshavens fästningslasarett, provisoriska sjukhus och 
transporter. På grund häraf kommer en del af utbildningen 
alt försiggå på marinens eget sjukhus. Då det är kändt, hur 
svår anskaffningen af sjukYårdsbiträdei1 ställer sig i en mobili
serad fästning, måste detta uppslag betraktas som synnerligen 
heal,tansvärdt. Huru medlemmarnes· värnpligtsförhållanden 
ställa sig, omnämner författaren till medelPlandet icke. 
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Aviatikens nuvarande ståndpunkt (våren 1910) 
samt dess användbarhet vid sjömilitära 

operationer. 

Allmänna betraktelser. - Historisk öfvcrblick. - Ballonger: 
Olika slag af ballonger. - Luftskepp: Olika slag af luftskepp: »stela», 
»mjuka >>, >> halfstela>>; Uppnådela resultat. - Aeroplan (flygmaskiner): 
Olika system; Uppnådela resultat. - Ballongers och luftskepps an
vä ndning fö r sjömilitärt bruk. - Flygmaskiners anYändning för sjö
militärt bruk. - Antiballongkanoncr. - De större ländernas luft

flottor. 

Allmänna betraktelser. 
Vid h varje stor uppfinnings framträdande i det offentliga, 

anta ges allmänt, - fast oftast med orätt - att en större re

volu tion inom det fack , till hvilket uppfinningen hör, är nära 

förestående. Så förutspåddes ju t. ex. vid den trådlösa tele

grafiens uppkomst, att alla öfver- och underjordiska kablar 

och ledningar skulle totalt försvinna. Eller, för a tt taga ett 

annat exempel: när undervattensbåtarna visade sig vara prak

tiskt användbara och alltmer började fullkomnas, sades med 

ganska s tor bestämdhet att de stora slagskeppens tid nu 

vore förbi . 
Men, hur har det väl gått? Ännu i denna dag läggas kab

lar och ledningar precis som vid den trådlösa telegrafiens upp

täckt; och ser m an på nutidens slagsk epp skall man finna, 

a tt dessa tvärtom ökats i storlek och antal oaktadt hundratals 

undervattensbåtar finnas, hvilka med hvarj e år som går närma 

sig sin fulländning. Det är väl knappast n ågot tvifvel under

kastadt, att alla uppfinningar till trots , världen ännu i många 

decennier fram åt får, liksom nu , skåda stora fälthärar och 

mäktiga flottor af slagskepp. 
Icke ens luftskeppen torde komma att förorsaka några 

större omhvälfningar i de nu r ådande förhållandena, fastänj 

Il 

l' 
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för ej så lång tid tillbaka sedan, förutspåddes en total omkast
nincr af försvarsmedlen i såväl hären som flottan. Luftskeppen o 
komma företrädesvis att utgöra en välbehöflig förstärkning af 

>> lätta trupper» samt snabbgående fartyg, h vilkas utmärkande 
hufvudegenskaper varit snabbhet och rörelsefrihet . En rekog
noscering af fiendens styrka, position, formering m. m. är alltid 
nödvändig för såväl här som flotta , och ju hastigare och säk
rare denna rekognoscering företages, dess större betydelse 

har den. 
Det är denna viktiga gren af krigföringen som i framtiden 

kommer att blifva luftskeppens och fl ygmaskinernas lwfvucl

sakliga uppgift. Dessutom kunna naturligtvis äfven en mängd 
a ndra företag af dem utföras , hvarom mera längre fram. 

Ofver allt i utlandet är aviatiken den brännande dagsfrå
gan, och de stora staterna börja redan med misstänksamma 
blickar sinsemellan betrakta grannländernas växande luftflot
tor, samt nedlägga milliontals kronor på aviutiska försök och 

nybyggnader. 
Sverige äger ännu så länge intet enda styrbart luftskepp, 

men med det alltjämt sligande intresset inom vårt land för 
luflseglingskonsten, kanske det ej kommer alt dröja så m ånga 
år, innan äfven vi här h emma få se det första svenska luft

skeppet sväfva öfver våra bygder. 

Historisk öfverblick. 

Luftballongen uppfanns i slutet af 1700-talet och använ
des r edan 1793 i det franska r evolutionskriget vid moselar

meen såsom rekognosör . 
Ar 1794 upprättades det första ballongkompaniet i Men

don, och rekognosceringar företogas vid Maubenge, Charleroi 

och i slaget vid Fleurus. 
1796 utförcl e kompaniet en rekognoscering af Andernach , 

men bl e f den 4 :e sept. vid W ii rzburg tillfångatagel af ii rkeh~i.r

tig Karl. 
1795 hade ett andra luftskeppskompani blifvit uppsatt i 
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Meudon; detta tilldelades Rhen-armen under general Pichegrus, 
samt förelog flera uppstigningar bl. a. vid belägringen af Mainz. 
Sedermera företogas äfven rekognosceringar under general Mo
rean af Stuttgart och Donauwörth. 

1797 återuppsattes l :a ballongkompaniet och deltog i Bo
na partes expedition till Egypten. Här blef emellertid största 
delen af materialen förstörd i slaget vid Aboukir, och man må
s te under den återstående delen af kriget nöja sig med drakar. 

Efter sin hemkomst 1799 upplöste Bonaparte de båda 
ballongkompanierna, då han ansåg dem alltför orörliga för att 
kunna hinna med sin egen hastiga krigföringsmetod. 

Härefter dröjer det ett halft århundrade tills ballongen 
ånyo dyker upp på krigsskådeplatsen , nämligen vid fästningen 
Komorlls belägring; vid detta tillfälle använde Österrikarne sig 
a f små ballonger, hvilka skickades in i staden med proklama
tioner e tc. etc. Samma år lära äfven bomb-ballonger användts 
vid belägringen af Venedig. Dessa synas dock snarare ha va
rit drakar, gjorda af papper, och förande 15 kg. bomber, hvil
ka skulle nedfalla i staden. Verkan lär ha varit m era mora 
lisk ~in aktuell. 

Den 23 :e juni 1859 förelog Godard en r ekognoscering i bal
lon före slaget vid Solferino. 

I det Nordamerikanska kriget 1860-61 opererade en bal
longkår på nordstaternas sida med stor framgång ; rekogno
sceringar utfördes både till lands och sjöss, samt försök gjordes 
ii fven att från ballong leda a rtillerield. 

Vid belägringen af Paris 1870- 71 användes ballonger i 
ganska stor utsträckning och med goda resultat; efter denna 
Lidpunk t började i:ifven de fles ta stormakter att med a llvar 
ägna sig å t den militära luftseglingskonsten. 

Den nyare krigshistorien visar en hel del exempel på bal
longens användande till militära ändamål. 

Fransmännen använde sig af ballong-captifs i Tonkin 
1884, likaså engelsmännen 1885- 86 i Egypten samt i Syd
AI'rika 18\:lH- 1902. Amerikanarne lära äfvenledes anviindt sig 
a l' elylika ballonger med s tor fördel på Cuba 1898. 
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Också i Rysk-Japanska krige t 1904-05 användes ballong
caplifs såväl i fält- som fästningstjänst af b åda de krigförande 
makterna; men på grund af ·otillräcklig fredsöfning lwm aldrig 
materielen till sin fulla rätt på någondera sidan. 

Som synes , är den militära luftseglingen ej så ny som. 
kanske mången tror. I början var materialen synnerligen brist
fäll ig och 1)l·imitiv, m en und er tidernas lopp har den allt mer 
förbiitt rats och skridit framå t, så a tt man i våra dagar konstru
erar flygskepp och flygmaskiner, med hvilka i sanning glän

sande resultat uppnåtts. 
Vid de förut r elaterade his toriska data , då enligt uppgift 

aviatiken varit ställd i det militäras tjänst, förekom n äs tan en
dast fr iballonger eller ballong-captifs, och utvecklingen och för 
bättringen af dessa gick endast mycket långsamt framåt. 

Det är först under den aldra sista ticlen - de närmaste 
lO-tal åren -, som aviatiken gjor t några större framsteg, men 
under denna korta tid har luftseglingskonsten också fulländats 
m ed nästan fenomenal hastighet. I de gamal runda ballonger
nas s lälle har nu träd t d rakballongernas m era smidiga form,. 
och dessa återigen efterträdas af de stora, styrbara luftskep
pen , hvilka numera nått en sådan stabilitet och sä kerhet, alt 
de till och med uppeh ålla regulier persontrafik m ellan vissa be
stämda platser. 

Och slutligen aeroplanerna, dessa »mänskliga fåglan hvil
ka under endast ett par års tid n ått en sådan utveckling , att 
de numera kunna tillryggalägga hundratals mil utan a tt stoppa_ 
För ännu blott 3 år seelan var distansrekordet blolt 220 meter_ 
Ar 1910 sattes rekordet vid flygning från Lonelon till Manches
ter, en sträcka af 183 engelska mil, h varf 117 tillryggalades i 
elt s tr~ick utan någon nedstigning. 

Ballonger. 

Ballongerna kunna vara af t v å skilda typer: runda bal
longer och drokballonger. Dessa kunna dess utom Yara frirr 
ballonger eller ballongcaptifs. Som fria , ostyrbara ballonger 
knappast kan tänkas användas till sjömilitära ändamål, förbi-
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gas dessa, hvarför nedanstaende utredning enclasl gi:iller bal 

longcaptifs. 
Med runda ballonger menas de, som haf,·a en m er eller 

mindre sfärisk gasbehållare. Drakballonger äro sådana ballon
ger, där gasbehållaren gifvits en aflång form, samt anordningar 
finnas vidtagna att hålla ballongen i en viss, konstant riktning 

.och lutning mot elen rådande vinden. 
Maximum vindstyrka för unnsligning med rund ballong 

il r 8-10 m. i sele Som emellertid meteorologisl-a observatio
ner Yi sat att endast en ringa procent af årets dagar vinden 
blåser med så ringa hastigh et i de öfre luftlagren, är därför 
de runda ballongernas användning m ycket inskränkt. 

För drakballongen däremot ligger maximum Yindstyrka 
Yid 20 m. i sek., hvarför dessa med fördel kunna användas på 

en stor procent af årets dagar. 
Att en sådan stor olikhel i uppstigningsförmåga förefinnes 

mellan dc båda olika sorterna beror på det oerhördt mycket 
s törre tryck en rund ballong är utsatt för af elen för tillfället 

rådande Yinden. 
Synt'ället från en ballong är naturligtvis mycket varierande 

heroende på väderlek en. Som m edeltal kan dock sättas 7- 12 
km. öfver land, ökaclt upp till 20 km. vid mycket klar luft. 
O fver valten stiga dessa siffror högst b etydligt beroende på den 
i allmänhet klarare, dammfria luften och maxim. säges ligga 
iinda upp vid 40-50 km. I allmänhet är det lättare att göra 
iakttagelser öfver sjön än öfver land, då i senare fallet ofta 
berg, skogar o. d. komma att stå hindrande för den fria ut-

-; ik ten. 
Ju högre ballongen befinner sig, dess större och vidare blir 

synfältet. Såsom maximum-höjd kan sättas 1,000 m. m ed en 
person, och 500 m. med två personer i gondolen , allt vid godt 
,·äder och ej för mycket blås t. Är vinden h ård, pressas bal
loncren nedåt lä hvarför naturligtvis ej så stora stig-höjder 

b ' '-' 

då kunna förekomma. 
Tiden för ballongens klargörande varierar naturligtvi s 

högst Yäsentligt vid olika sys tem; i Tyskland har man ned-
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bringat tiden till 20 minuter (på land ), h varvid komprimerad 
vätgas användes. Om bord kan klargöringen sannorligt tänkas 
gå lika fort vid god t väder, men blir n a turligtvis fördröjd vid 

r ullning och hårdt väder. 
Meddelanden från ballongen till utgångspunkten sker an

tingen per telefon, eller ock så, att en liten läderväska, inne
hållande meddeland et, fastbindes vid telefonledningen och ned
släppes. Äfven andra sätt kunna tänkas t. ex. signalering o. d. , 

men de ofvan anförda torde Yara de mest förekom mnnd e. 

Luftskepp. 

Luftskeppen skilja sig från ballongerna mest därigenom, att 

de kunna röra sig för egen maskin samt äfven styras. 

De indelas i tre olika grupper: 

~stela >> , 

>> mjuka >> och 
» halfslela >> . 
H varje luftskepp, som rör sig framåt för egen maskin, 

måste alltid motstå ett visst lufttryck mot sitt skrof, större 

eller mindre beroende på fart och form. Det är således ej vind
styrkan, som utöfvar något som hälst inflytande på luftens mot
tryck mot luftskeppet (en sak som nog de fl esta icke-aeronau

ter ej ha klart för sig), utan lwarje luftskepp har alltid ett 
visst tryck att motstå, alltid förifrån, orsakadt endast och alle

nast a f luftskeppets egen fart. Förflyttar sig luftskeppet med 
L. ex. 12 m. i sekunden , så skall det alltid erfara ett mottryck 

beroend e på sin egen form, hvilket n1ottryck är det samm a om 
vinden blåser med O m. i sele eller mer. Blåser vinden m ed 
l. ex . 12 m. i sek. blir visserligen luftskeppets hastigh et = O, 

men trycket, som det mås te motstå, är fo r tfarande lika stort 

som för ut. Stoppas nu plöts ligen m otorn, upphör m o ltrycket 
samtidigt, och luft sk eppe t drifver med vinden so m fri ballong, 

i cletla fall med en hastighet af 12 m. i sek . 
Af det för egåellde framgar tydligt, alt luf tskeppe ls form 

spelar en stor roll, och att denna form på ett eller annat sä tt 
måste konslant bibehållas. Det är häraf snm de tre olik a luft-
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skeppstyperna fa lt sina bcn~imningar: stela, mjuka och baH

stela, beroende på hvilkct sätt som användls för att hålla bal 
longformen konstant. 

l. Stela: Formen bibehålles här af ett metall- (allumini- Stela. 

um) -skelett, öfverdraget med segelduk, bakom h vilket de olika 
ballongerna ligga väl skyddade. Typ: Zeppelin. 

2. .l/j11ka: Genom en eller flera luftbehållare, >> hallonets >, :Mjuka. 

placerade inuti själfva ballongen, hålles denna alltid vid samma 
form. Dessa ballonetter kunna nämligen fyllas med mer eller 
mindre luft från gondolen, allt efter som själfva ballongen på 
grund af höjd- eller temperaturförändringar förlorat någon af 

sin ursprungliga gasmängd, hvilken förlust då ersättes med 
ballonettens utspännande med luft. Typ: Parseval. 

3. Haltstela luftskepp äro en kombination af de båda Halfstela. 

fö regående systemen. Typ: Lebaudy -luftskeppen. 
Att här ingå pa en detaljerad beskrifning af de tre olika sy

stemens representativa typer , skulle taga allt för mycket tid och 
u trymme i anspråk . Endast en kort öfverblick kanuner därför 

<t tl göras. 

Zeppelin konstruerade sitt första luftskepp 1898. Skelet- Zeppelin. 

!et var af aluminium och mät.te 128 m. i längd . Det var i tvär-
led clelaclt i ej mindre än 17 underafdelningar, hvar och en 

innehållande en luftballong. Skelettet hade ett omhölje al 
pegamoidlinne. Mellan ballongerna och det yttre omhöljet fin -
nes ett isolerande luftlager , som inskränker temperaturväxling-

ar hos gasen. Dessutom verka de särskilda ballongerna unge-

tii r som vatten täta skolt i e tt fartyg; skadas n ågon ballong sa 
kan likvisst ej all den gas utströmma, hvaröfver luftskeppet för-
fogar, u ta n det senare håller sig i alla fall u p p e. 

Till detta luftskepp höra l v å gondoler. H va r och en a f 
dem har en motor på 16 hkr.; de kunna antingen a rbeta till
sa mmans eller oberoende af h varandra. Under gondolerna fin
rws en tyngd anbringad, genom hvilkens förflyttning i hor i
\on tal led JuftskeppEts spe ts kan höjas el ler sänkas. 
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De första uppstigningarna med detta luftskepp gåfvo 
mindre gynnsamma resultat. En del konstruktionsförändring
ar vidtogos då, hvaribland annat kraftigare motorer infördes 
och luftskeppets totalvikt likvisst minskades från 10,000 kg. 

till 9,000 kg. 
Efter förnyade försök, samt efter att hafva användt s. k. 

jämviktsytor uppnåddes i oktober 1906 de första lyckade upp
stigningarna. Skeppet rörde sig lungt och säkert, styrde ut
märkt samt uppnådde en hastighet af 12-14 m. i sek. 

Zeppelin har sedermera med ifver sökt att göra sitt luft
skepp allt mera styrbart, stadigt och säkert. Den sista mo
dellen, eller »Z IV>> som tyskarue kalla dessa luftskepp, är 
betydligt större än sina föregångare. Kubikinnehållet ä r 
20,000 kbm.; 2 gondoler och en täckt kajuta finnes. Närmare 
uppgifter om denna modell saknas, men 1907 års modell hade 

följande dimensioner m. m. : 
liingd ..... . ... . . ..... . ........ ....... . · · · · · · · · · · 128 m. 
kubikinnehåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,800 kbm. 
diameter i genomskärning ... ....... . ... .. ... .. .. · 11 m. 
·antal propellrar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 st. trebladiga 
dessas omloppshastighet ... .. ... 1,000-1,200 hntrf p r min. 
Daimlermotorer ..... . ... ...... ...... .. . .... . . . . · · · · 2 st . 
hvar på ........... .. . . . . . .. .... .. . . . .. . .. . ...... 90 hkr. 
benzinförråd för . ... . . ..... . ... .............. · · · 18 tim. 
antal personer ombord .. .. ... .. ............... . · 11- 12. 
YaUenballast . ... ... . ........... .. . . ..... 1,000- 1,200 kg. 
hastighet m ed en molor .................... . . 10 m. i sek. 
med två motorer ....... ... ........... . , . 14-15 m. i sek. 

Det >> mjuka >> systemet har haft många förkämpar inom 
luftseglarkretsar, och en mängd olika luftskepp af detta system 
h a sett dagens ljus under de sist förflutna 10 åren. Före
gångaren på detta område var brazilianaren Santos-Dun~ont, 
hvilken år 1900 byggde det första luftskeppet efter det mJuka 
.;;ystemet. Han har sedermera under årens lopp förbättrat sin 
konstruktion högst vsäentligt, så att nu myck et goda resultat 
:med detta hans sista luftskepp uppnåtts. 
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Det ur militär synpunkt otvifvelaktligen mest intressanta 
Juftskeppet tillhörande det mjuka systemet, är det af major 
Parseval konstruerade tyska militär-luftskeppet, uppkalladt 
.efter sin skapare: Parsevnl. 

Denne, som vid sin konstruktion i främsta rummet hade 
luftskeppens militära användbarhet för ögonen, sökte göra 
dem så lätta som möjligt att transportera, se,..dan gasen uttömts. 
Han undvek därför i möjligaste mån alla stela delar och gjor
de gondolen jämförelsevis liten. 

År 1906 blef hans första luftskepp färdigt. Ballongen var 
cylindrisk med afrundade iindar. Den mätte 48 m. i längd, 
8, 0 m . i diameter och hade en rymd af 2,500 kbm. Tvänne 
ballonetter funnos , den ena placerad förut, den andra akterut, 
hvilka hade en sammanlagd r ymd af omkring 625 kbm . Bal
lonetterna voro försedda m ed lwar sin säkerhetsventil, som 
iip pnade sig vid 16 mm. vattentryck. Luft inblåstes i dem me
dels en af en särskild motor drifven fläkt. Genom att insläppa 
mer luft i den ena hallonetten än i den andra, kunde man gifva 
luftskeppet en lutande ställning, och därigenom få det att rörn 
sig snedt uppåt eller n edåt. När båda bnllonetterna voro nära 
tömda, dock ej mer än att en tillräcklig mängd luft fanns kvar 
för vertikalstyrningen , öppnades automatiskt medelst en inuti 
hallongen löpande lina, som förband dem med hvarandra, den 
på hallongens öfre del befintliga manöverventilen, hvarvid gas 
utströmmade ur ballongen. Ballonetterna hörjade åter fyllas , 
och ventilen tillslöts . 

I aktern var ballongen försedd med tvänne stabiliserings
plan, 2 horisonteJa och 1 vertikalt. Dessa bestodo af madrass
forma de säckar, som genom att uppblåsas med luft erhöllo 
ti llräcklig styfhet. Det vertikala stabiliseringsplanet uppbar 
,·ertikalrodret. 

Gondolen hade 5 meters längd och hängde 8 meter under 
b allongen, uppburen dels af vertikala, dels af snedt löpande 
ståltrådslinor på hvilka sistnämnda den h vilade på rullar, si.\ 
:a tt rlen kunde förskjutas 11ågot i ballongens längdrik tning. 

Ticlsk7:ift i Sjöväsendet 32 

Pars eva!. 

1906 års 
modell. 



1908 års 
modell. 
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Detta tjänade till att förhindra, att ballongen, när hastigheten 
ändrades, ställde sig i lutande ställning, på grund af att den då 

ej hade samma hastighet som gondolen. 
Motorn var på 90 hkr. och dref en propeller af ganska 

säregen beskaffenhet. Propellern var 4-bladig, och bladen be
stodo af starka, i ändarna med bly beslagna tygremsor. När 
propellern var i hvila, hängde bladen rakt ned, för att, när den 
sattes i rörelse och nått en viss hastighet spärras ut på grund 
af centrifugalkraftens inverkan. Propellern hade 4,z m. cliam. 
och var monterad på en i gondolen befintlig cirka 2,s m. hög 

stödjepelare. 
Hastigheten uppgick till cirka 45 km. i timn1en. 

År 1908 hade Parseval sitt luftskepp n:r 2 färdigt, hvilket 
företedde en del smärre förändringar. Ballongens längel var 
58 m., dess diameter 9,G m. oeh dess volym 3800 kbm. De 
tre stabiliseringsytorna bestodo af träarmar, som på ömse sidor 
voro öfverspända med tyg och öppna mot fören, så att de, när 
ballongen befann sig i rörelse, blefvo styft spända af elen in
fångade luften. För styrning i vertikal led användes, utom de 

båda ballonetterna, äiven en löpvikt. 
Med detta Juftskepp ha färder af nära 12 timmars varak

tighet utförts, och hastigheten har uppgått till 43 km. i timman. 
Annu ett luftskepp, Parseval n:r 3, byggdes mot slutet af 

1908. Dess ballong erhöll 69 m. längd, 11 m. diameter och 
5,600 kbm. rymd. Gondolen var försedel med tvänne 100 hkr. 
benzinmotorer, som med en hastighet af 250 hvarf i minuten 
clrefvo hvar sin af dc 4 propellrarna, hvilka befunno sig öfver 
gondolen, på lwar sin sida om densamma. I händelse enelera 
motorn blef obrukbar, kunde båda propellrarne drifvas af elen 
a ndre ensam. Hastigheten har uppgått till 4 7 km,. i timman. 

Tyskarne använda dessa luftskepp nästan uteslutande för 
militära ändamål, och har med dem uppnått särdeles goda 

resultat. 

Andra mera bemärkta luftskepp, tillhörand e den böjliga 
typen iiro: 

Frankrike: >> Bayard-Clemenh; 
i England: , spencer-Brother», 

» Barton's luftskepp ,,, 

>> Beedles luftskepp " ; 
Italien: » Almerico da Schio »; 

U. S. A. : »Leo Slevens luftskepp », 
»Baldwins luftskepp >>, 
>> Benbow's luftskepp >> . 

De mesl karakteristiska luftskeppen af det Iwlfstelu sy- Lebandy. 

slemet är säkerligen bröderna Lebaudy's, hvilka luftskepp 
väckt stor uppmärksamhet för sina vällyckade uppstigningar i 
F~ankrike, hvilka dock på grund af olyeksfall, kräft flera män-
niskolif. 

.År 1900 började ingeniör Julliot i Paris på uppdrag af 
bröderna Lebaucly konstruerandet af luftskeppet Jaune. Bal
longen erhöll 58 m. längd, 9, 8 m. diameter samt en volym af 
2,300 kbm. hvilken sistnämnda genom att öka ballongens längd 
år 1904 ökades till 2,600 kbm. och år 1905 till 3,000 kbm. 
Dess form var eylindrisk med koniskt afrundade ändar. 

Ballongen var försedd med en ballonett hvars rymd till 
en början var 300 kbm. men sedermera ökades till 600 kbm. 
Ballonellen var delad i tre delar genom med hål försedda mel
lanväggar af tyg. Dessa hade till ändamål att hindra den i 
hallonetten inneslutna Juften från att röra sig för hastigt. Ge
nom ett rör, som mynnade ut i ballonettens mellersta afdelning, 
inblåstes luft i elensamma medelst en fläkt, som i allmänhet 
drefs af propellermotorn, men i nödfall kunde drifvas af en 
särskild, af ett litet akumulatorbatteri matad elektromotor. 
Ballongen var försedd med dels en manöverventil , dels med 
lvänne automatiska säkerhetsventiler, som öppnade sig för 30 
millim. vattentryek. Ballongens cylindriska micltparti var på 
undre siclan plant och stadigt fastgjordt vid en oval , plan skifva, 
bottenplanet, bestående af ett med tyg öfverklädt ramverk af 
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lälta stålrör. Härifrån nedhängde godolen i smäckra stållinor 
3 meter under ballongen. Den var därjämte fast förbunden 
med bottenplanet medelst stålrör, som hade till uppgift, att på 
ballongen öfverföra propellerns drifluaft. Gondolen hade 5 
m. längd, samt var ungefär 1,5 m. bred och 1 m. hög. Den 
hade flat botlen och tillspetsade ändar samt var förfärdigad af 
stålrör och i fören klädd med tyg för att minska luftmotståndet. 
Under elensamma var anordnad en ställning af stålrör i form 
af en upp- och nedvänd pyramid, hvars spets vid landning 
skulle stöta mot marken och sålunda förhindra att propell
rarna toge skada genom att komma i för omild beröring med 
densan11na. 

De tvänne propellrarna befunno sig på lwar sin sida om 
gondolen. De voro håbladiga med 2, 5 m. diameter och dref
vos af en 40 hkr. benzinmotor med en hastighet af cirka 1,000 
hvarf i minuten. 

Luftskeppet var förseclt med flera stabiliseringsplan. Såsom 
sådant tjänade naturligtvis äfven ballongens bottenplan. Vidare 
var i ballongens längelriktning Eings efter dennas midtellinie 
ett vertikalt plan anbragt, och på detta plan utgick akteröfver 
korsformigt anordnad{:} plana ytor, den ena horisontal och elen 
andra vertikal, hvilken senare i sin akterända uppbar ett ver
tikal-roder. Vid själfva ballongens aktra ända, voro äfven ett 
par stabiliseringsplan anordnade. Samtliga dessa plan utgjor
des af med tyg öfverspända ramar af stålrör. För luftskeppets 
styrning i vertikal led kommo tvänne vattenreservoarer, an
bragta i bottenplanet, den ena förut, elen andra akterut, till 
användning. Dessa stoclo i förbidelse sinsemellan medelst en 
slang, genom hvilken man medelst en liten pump kunde pumpa 
vattnet från elen ena reservoar~1 till den andra. Härigenom 
kunde luftskeppet bringas att intaga en mer eller mindre ln
lancle ställning och atl således, clrifvet af sina propellrar, höj a 
eller sänka sig. 

Med Le Jaune ha ulförts en stor mängd mycket lyckade 
färder. Är 1905 inköptes luftskeppet af franska staten för att 
under namnet Lehaudy tjänstgöra som militärhallong. 
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Ar 1905 byggde bröderna Lebaucly ett nylt militärluft
skepp, >>Patrie >>, likalecl es åt franska staten. Dettas konstruk
tion öfverensstämde i hufvudsak med >> Le Jaune's >> , och blotl 
en del smärre ändringar hade vidtagits. Ballongens akter var 
mera afrundad, och de vid densamma fästade stabiliserings
ytorna voro större. Tviinne horisontalrocler, hvartdera om 
8 kvm. yla, hade plac:erats något föröfver, ett på lwar sida om 
bollenplanel. En elektrisk ringklocka lät höra sig när säkei"
hetsventilerna kommo i verksamhet. Drifkraften erhölls från 
en 70 hkr. benzinmotor. Patrie gjorde många lyckade färder, 
uneler lwilka ofta en hastighet af 60 km. i timmen uppnåddes. 
slutligen hlef den, sedan den på grund af maskinskada nödgats 
landa 17 km. från sin förvaringsplats, V m·dun, den 1 :e dec. 
1907 bortförd af en stormby. Den återfanns visserligen på 
andra sidan om Irland, men var då helt naturligt ej längre i 
brukbart skick. 

Såsom ersättning för det sålunda förlorade luftskeppet, 
byggde .Julliot ett nytt, >>La Republique>>, som blcf färdigt vå
ren l 908. Detta var konstruerad t efter samma principer som 
P a tri e, men var större, i det att ballongens volym var 3, 700 
kbm . Afven delta luftskepp fick elt sorgligt slut. När det 
nämligen under deltagande i manövrerna den 25 sept. 1909 
med ± mans besättning på omkring 100 m. höjd befann sig 
mellan Treval och Villeneuve, lossnade elt propellerblad ocl1 
slungades mot ballongen. Ett hål uppstod i d enna , den ut
strömmande gasen anländes och ballongen exploderade. Luft
skeppet störlade till marken och elen 4 man starka besättningen 
dödades ögonblickligen. 

Öfriga mera bemärkta luftskepp tillhörande clet halfstyfva 

systemet ~iro: 

i Fmnkrike: brasilianaren Severo's Juftskepp : Pax; 
i Tyskland: major Gross och ing. Basenach's militär

luftskepp ; 
i England: öfverstarne Templar och Cody's militärluft

skepp N ulli Secundus 1 och II; 



Jämförelse 
mellan de 
tre olika 
systemen. 

Uppni'ulcla 
resultflt. 

Zeppelin. 
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i Italien: ett militärluftskepp, konstrueraclt af major Moris, 

kapten Ricaldoni och löjtnant Crocco. 

Anhängarne till de olika systemen stå ofta i ganska stark 
opposition mol hvaranclra (t. ex. Zeppelin mot Gross och Par
seval) . Grunden härtill bör sökas i, att h varje system har 
sina fördelar och olägenheter, och som bekant ser man alltid 
först fördelarna hos sig själf och olägenheterna hos andra. l 
den närmaste framticlen komma antagligen alla tre systemen 

att paraHelt ut vecklas och förbättras. 
Zeppelins luftskepp hafva stor fart, stor bärkraft och vid

sträckt aktionsradie, men äro mycket dyra, svåra att manöv
rera och erfordra stora anläggningar vid förvaringsplatsen, 
hvilken hälsl bör vara byggd på vattnet. - Parsevals luft
skepp hafva mindre bärkraft, ringare fart och aktionsradie än 
Zeppelins, men äro mera lättmanövrerade, mycket billigare 
~mm t erfordra inga större >>hamnanläggningar>>; de äro dess
utom lätt-transportabla. - Som mellanting mellan dessa båda 
stå de franska luftskeppen, hvilka säkerligen ur konstruktions

synpunkt äro dc mest fulländade. 
Prisen för de olika luftskeppen ställa sig ungefär sålunda: 

Zeppelin .. ... .... ....... ung. 500,000 kr . 
Patrie ... . .. . . .. ... .... . 
Parseval . . ............. . 

UppnclclclCl resultetl. 

250,000 )) 
175,000 ,, 

Här kommer i korthet att redogöras för de märkligaste 
tippstigningarna under de sista åren, företagna m ed olika luft

skepp. 

Zeppelin lll företog i maj 1909 en 1,000 km.-färd. Arrc
san fr ån Frieclrichshafen ägde rum den 29 maj på k\·äll en. P å 
eftermiddagen påföljande dag passerades Bitterfeld, norr om 
Leipzig, hvarefter återresan företogs. Efter 38 timmars oaf
hruten resa landades vid Goeppingen, öster om Stuttgart. Här
,-id skadades ballongen genom alt den stötte mot ett träd, men 
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kunde dock, sedan en nödtorftig reparation företagits, drifven 
af blott den ena motorn återvända till Friedrichshafven, dit den 
anlände den 20 juni på morgonen. 

Den 27 :e augusti anträddes en annan färd från Friedrichs 
hafen med Berlin som mål. På grund af maskinskada måste 
man göra ett par oförutsedela landningar, hvarföre ankomsten 
till Berlin, där luftskeppet hälsades med stora ovationer, först 
skedde den 29 aug. vid middagstiden . 

Kl. 1
/ 2 12 på nallen steg luftskeppet åter till väders från 

skjutfältet vid Tegel, där det förankrats, för att anträda åter
färden. När man hunnit till närheten af \Vittenberg, afbröts 
ett stycke af den ena propellern och slog hål på ballongen, 
så att gasen hörjade strönun a ut. För att reparera skadan lan
dades i närheten af Biilzig, hvarifrån färden efter afslutad r e
paration fortsattes den l sept. kl. 11 på kvällen, hvarefter 
Friedrichshafen efter 22 1

/ 2 timmars resa lyckligt åter upp

nåddes. 

Den tyska militärballongen . Gross II gjorde den 4:e och Gross II. 
5:e augusti en lyckad resa på öfver Hi timmar. Kl. 11,20 e. m . 
den 4 :e lämnade den exercisplatsen vid Tegel gick öfver Balle 
a Saale och Weisenfels till en plats på 150 km. afstånd från 
Derlin och tillhaka samma väg, samt anlände till Tegel återigen 

kl. 4 e. m. den 5 :e. 

Parseval III , den modernaste af motorballongerna enligt Parseval III. 

d et mjuka systemet, gjorde under sommaren 1909 11 stycken 
mycket l)'Ckade färder, hvarom dock närmare upplysningar 
saknas. Den Hingsla färden skall hafva räckt 13 timmar. 

Det Ilalienska luftskeppet N :r »I bis>> företog i sept. 1909 N:r I Bis. 

den längsta färd öfver hafvet, som hittills förekommit. Upp
stigningen skedde från öfningsplatsen Vigna di Valle vid 
l3raccianosjön nära Rom, och färden ställdes öfver Neapel ut 
ti ll hafs. Atskilliga kilometer lära hafva tillryggalagts öfver 
Medelhafvet, men n:l.gra exakta nppgifter förefinnes ej. I allt 

Ym·ade Hirden 3 timmar. 



»Patrie ». 

Lilienthals 
försök. 

Bröderna 
vVright. 

Santo s 
Dum ont. 
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Det franska luftskeppet »Palrie >> har företagit en långfärd 
på 7 timmar; dess största stighöjd, hvilken hittils synes vara 
rekordet, uppgick till l ,280 meter. 

Aeroplan er. 

Dessa maskiner hålla sig sväfvancle därigenom, att tyngd 
kraften öfvervinnes af luftmolståndets vertikala komposant , 
verkande mot en snedt ställd yta, hvilken på ett eller annat 
sä lt framdrifves genom luften. 

Aeroplanernas moderna historia begynner med tysken L i
lienthals glidförsök utan någon sorts framdrifvande kraft, åren 
1891~96. Efter alt noga hafva studerat fågl arnas förmåga att, 
sv ~ifvande med orörliga vingar, låta sig bäras af vinden, samt 
sedan han anställdt en stor mängel försök angående luftens 
motstånd mot olika plan och ytor, byggde Lilienthal sin första 
glidapparat 1890 för a lt med densamma utföra en del experi 
mcn t och ö f va sig sj ~ilf i glidfly k t. Experimenten lyckades gan
ska väl, och uneler de följ ande åren sökte Lilienthal förbättra 
sin glidapparat för att uppnå längre flygviclcler. År 1896 lyc
kades han seglande tillryggalägga 250 m., men omkom strax 
därefter genom olyckshändelse elen 11 aug. samma år. 

Lilienthal fick em ellertid många efterföljare, och från hans 
glidplan utvecldacles seelermera unelan för unelan dc moderna 
aeroplanen. 

Det första verkliga aeroplanet, förscell med molor och 
propeller som framclrifningsmcdel, såg dagens ljus i Amerika 
år 1903, konstrueradt af bröderna vVilbur och Orvilie \Vright. 

Kort däref ter sk:\clade äfven gamla världen det första aero
planet, k onstrueraclt af Santos Dumont, med hvilket han elen 23 
okt. 1906 lyckades fl yga en sträcka af 50 m. på en höjd öfver 
marken af 3~5 m. 

Efter dessa första lyckade försök ha aeroplanerna gått 

l 

. 
" 

l 
l 
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framåt och utvecklats med en oerhörd hastighet, och hundra
tals olika konstruktioner hafva framkommit. Grundtanken är 
dock alltid densamma: ett eller flera plan eller bärytor, upp
burna af luften, förda framåt af en eller flera propellra r, hvilka 
i sin ordning drifvas af en explosionsmotor. Styrningen åstad
kommes af vertikala och horisontala roder. Beroende på an
talet bärytor kallas aeroplanen för: monoplan, biplan, triplan 
o. s. v . 

Att här ingå på en närmare beskrifning af något särskild!. 
aeroplanen skulle taga all t för mycket utrymme i anspråk; en
das t en tabell m ed diverse uppgifter på de mest kända och mest 
framgångsrika maskinerna ~ i allmänhet uppkallade efter sina 
konstruk törer ~, lämnas här nedan . 

Bi-plan M o no-p l a n 

Voisin l Farman l Wright l Curtiss 
Antoi- l Bleriot l Bierlot l Sanlos 

l nette (större) (mindre) Dum ont 

Total vikt (utan f ö- l 
l l rare) ... . . .. ..... kg. 430 400 400 250 450 400 220 J20 

Vingarnas 
bäryta ... ... ... m .' 40 40 50 20 34 22 15 9 

Vingarnas längel m. 10 10 12,5 7,8 14,8 10 8 5 
Vingarnas breeld m. 2 2 2 1,4 3-2 2,2 2 l,s 

r H m·izon· r oder m .' 4 4 8 4,5 - 2,5 - -
t al-ro - akter-

clers ta Y roder m. 2 - -- - - l - 1,3 l., ,-
Aktr. stab. planets intet 

y ta .... .. ... . .. ll1. 2 9 8 intet 2,5 4,5 2 1,5 fast 
Systemets totala plan. 

längd ..... . ... ... m. 10,5 14 9 8 10,2 10 8 6 

\ trä, 
Propel- cliam. m. - 2,6 två 2,6 l ,s -- 2,8 2,1 2,1 

ler f metall, 
diam. m. 2," - - - 2,3 - - -

I'>·opelle,- i l l l s tigning ...... m. 1,< -

l 
3,75 

1~00 1 120~13 3 l O,s l 
An tal hvarf ......... 1:.!00 1200 420 600 1450 1400 l 



- 502-

Bi-plan :Mono-plan 

Voisin l Farman l Wright l Curtiss 
A to i· l Bleriot l Bleriot l Sanlos 
nette (större) (m indre) Dumont 

Anzani l Darracq Motor .................. Gnome l Gnome Wright l Curtiss Antoi- l E. N, V. 
nette 

Ylatorstyrka ... hkr. 50 50 so 40 55 60 25 30 

Cylinderantal ...... 7 7 4 s s s 3 2 

> diam. mm. 110 110 112 90 110 105 105 130 

» slaglängd > 120 120 100 100 105 110 130 120 

Motoraxelns om· 
loppshast ····· ··· 1200 1200 1400 1600 1200 1500 1450 1400 

Afkylning ............ Luft Luft Vatten Vatten Vatte" Vatten Luft Vatten 

56 66 
l 

70 78 l 71 79 l 55 ? 
rekord 

Fart (i Reims) ..... l 
För jämförelse de olika motorerna emellan, bifogas ne

danstående talJell. Den kanske viktigaste faktorn för dylika 
motorer, afsedela för ai"·roplaner, är vikten pr hlu·. Det är också 
delta tal man sökt nedpressa så mycket som möjligt vid kon
st ruerandet af de moderna flygmotorerna. 

Cylindran1as Yikt 

Namn · Typ Hkr. Afkyl· 
Diam.l :Slag l An-

Vikt pr 

ning k o· hkr. o· 

mm. \mm. 1 tal kg. 

Gnome ......... Roterande o O l Luft 110 120 7 76 
l 

1,5 

' ········ )) 100 » 110 120 14 100 1,o 

Anzani ............ 3 Cyl. 30 )) 105 130 3 65 2,2 

> ·· ·········· )) 40 » 120 140 3 S5 2,1 

> ........... » 50 » 135 150 3 105 2,t 

» .. .......... 4 Cyl. 35 Yatten 100 120 4 82 2,4 

» ........... > 70 » 135 150 4 135 1,s 

Darracq ......... V-fornt 30 » 130 120 2 55 1,s 

» ········· » 60 » 130 120 4 110 1,8 

Pan hm· d .... .. ... 4 cyl. vert. 40 )) 110 140 4 90 2,2 

Bayard .......... > 40 > 100 120 4 110 2,s 

Astor ............. » 50 » 130 140 4 110 2,2 

Renault ... ······ » 50 ' llO 160 4 130 2,G 

l Mor:. 
········· diagonal 50 Luft 90 120 8 170 3,5 

······· ····· > 45 Vatten 110 130 4 92 2,t 

l 
l 

,l 

l 
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Vid flygveckan 
meterrekord: 

Reims hösten 1909, sattes följande kilo- Några mera 
bemärkta 

10 km. 7 
20 » 15 
30 )) 23 

min. 4 7 sek. Bleriot, monoplan Bleriot. 
27 Curtiss, biplan Curtiss. 
29 

40 » 36 15 H. Latham, monoplan Antoinelle. 
50 )) H L!8 

60 )) 53 50 
70 )) l tim. 3 min. 6 sek. H. Latham, monoplan Anloinette. 
80 » l 11 )) 26 )) )) )) 

90 )) l 19 56 )) 

100 )) l 28 17 
100 )) l 36 46 )) 

120 )) l 45 32 
130 ) ) l 54 29 
140 » 2 3 54 
150 )) 2 13 4 
160 )) 2 ) ) 43 35 H. Pannan, biplan Farnum. 
170 » 2 54 04 
180 )) :3 )) 04 56 )) 

flygningar, 
företagna 

med 
aeroplaner. 

H . Latham var den förste , som försökte flyga öfver hana- Flykten öf
I~_n. Den 19 juli 1909 s leg han upp med sitt aeroplan, men ver Engelska 
lo ll redan 15 km. från franska kusten i vattnet på grund af kanalen. 

<·n motorskada. Fransmannen Bleriot hade emellertid bättre 
l~·r ka, och den 25 juli 1909 flög han i ett str~ick från Calais 
i iii D over. - Kl. 4 L 35 m. på morgonen lämnade han s aero-
pla n fasta marken vid Sangelle utanför Calais, och landade 
1·1. 4 l. 53 m. engelsk tid p å en äng inlill Dover, samt had e 
-..a lunda mn-ändt 18 min . plus lidskillnaden mellan en crelsk och 
fra nsk Lid, som är 9 min. 21 sek., alltså tillsammanst> 27 min. 
21 sek. 

. Bleriot använde ett af honom själf konstrueraclt monoplan, 
hnlkcl 11;·1st Sa t·o D t' ·· d · · · ( , ' 'n s- umon s, ar et mmsta ex1slernnde, se 
la hellen). 
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Flygningen Etl stort pris på 10,000 pund var utsatt af Daily Mail för 
London- den som först flög mellan London och Manchester. En engels-

Manchester. ri\Th" l f" P ll b l""L b od tt t ""fl 

Farmans 
rekord. 

Diverse 
r esultat. 

Paulhans 
höj clrekon1. 

man, v 1te, oc 1 en rans1nan, au 1an, es o o a a a . a a 
om detsamma. Starten skedde den 27 sept. 1909 från Lon
elon. Båda luftseglarna begagnade sig af biplan af Farm[tns 
senaste modell m ed »Gnomes >> roterande motor. Paulhan steg 
upp med sin maskin kl. 5 t. 20 m . e. m. och nådde Liebfield 
kl. 9 t. på kvällen , där n edstigningen sk edde. Kl. 4 t. 9 m. på 
morgonen steg han å ter upp , passerade Stafford kl. 4 t . 50 m ., 
och anlände till Manchester kl. 5 t. 30 m. f. m. För d en 183 
engelska mil långa sträckan had e han då endast anYändt 3 t. 
56 m . \ i\T hite nådd e aldrig Manchester. 

Den 27 aug. 190\:l flög Farman 190 km. på 3 t. 4 m. , och 
den 3 nov. samma satte samme m an YärldsreJ.;:ordet i Ch alons 
genom en flygt på 232 1

/ " km. på 4 t. 17 m . 

I Mourmelon flög Sommer med 210 kg. ballast en sträcka 
af 40 km .; Effinof flög vid ett annat tillfälle 158 km. på 1 t. 50 
m. , m edhafvande en passagerare. Paulhan s teg med en pas
sagerare upp till 400 fots höjd. 

Höjdrekordet för aeroplan var 1909 endast 590 m. Är 
1910 ökades detta tal em ellertid högst betydligt, i det Paulhan 
elen 13 januari uppnådde en höjd af 1,524 m ., därvid sättande 
rlet ännu stående världsrekordet. 

Ballongens och luftskeppets användande för sjömilitärt 
bruk. 

Att ballonger och luftskepp verkligen m ed fördel kunna 
Länkas bli använda i ett kommande krig, är väl, efter de se
naste årens stora framsteg i luftseglingskonsten, höjdt utom 
allt tvifvel. Ballonger hafva ju redan länge användts, men de 
styrbara luftskeppen äro ännu så pass nya, att de ej hunnit 
i n ågot krig emottaga sitt första elddop. De hafya dock i freds
tid visat hvad de duga till, och att de komma att spela en ej 
ringa roll i den moderna krigföringen, är, som redan sagts , 
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höjdt utom allt tvifvel. Hädanefter konuner en ny faktor alt 
ingå i strategin: h erraväldet i luften. Och denna faktor kan 
ej längre läggas åt sidan med en axelryckning. Visserligen 
kommer den kanske ej att blifva af en sådan revolutionär och 
o mhväl±"Yande karaktär som många författare, i synnerhet för 
några år sedan ville tillmäta den, men säkert är, att den som 

l 

ha r herraväldet i luften på sin sida, kan äfven däraf draga 
ofantliga fördelar. 

I det följande kommer ballongerna endast att beröras h elt 
fl yktigt, då därom redan finnes så mycken litteratur skrifven . 
D~iremot komma luftskeppen att ägnas en mera ingående be
traktelse. 

Boll anger. 

För rent maritima ändamål lämpar sig endast ballong
captif, då däremot friballonger kunna tänkas använda vid fäst 
ningsförsvar och operationer i land. Ballong-captifs enda och 
lm fvudsakliga uppgift är rekognoscering och observation. Syn
l"iiltet är beroende af höjd och den för tillfället rådande väder
leken. - Ballongerna kunna antingen vara förlagda i land vid 
<>ll er i närheten af själbra kusten, eller också nedtagas i ett sär
sk ildt ballongfar tyg (som hos oss). 

Alt en sådan upphöjd utsiktsplats är af stor nytta, i syn
nt' rhe t för en >> offensiv defensiv >> , säger sig själft; här hemma 
har ju särdeles goda resultat uppntltts m ed hallongfartyget och 
dess d rakballong. 

Luftskepp. 

Luftskeppels anviindbarhet till sjöss , beror hnfvudsak -
liga sl på följande faktorer : 

fart; 
ak ti onsfäll; 
])är k raft; 

driftsäk erhet ; 
manöveregenska per ; 
l rans porl för m åga . 



Fart. 
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Fart. Den viktigaste och mest betydelsefulla faktorn är utan 
tvifvel farten. Ett luftskepp som gör en fart af 13 m. i sek .. 
kan öfvervinna vinden ungefär 260 dagar på året, ett som gör 
15 m. i sekunden cirka 290 dagar. Dessa uppgifter äro base
rade på observationer tagna från Eiffeltornet i Paris. (I våra 
trakter ställer sig dock siffrorna något fördelaktigare.) 

En olägenhet, som är ganska kännbar, är den, att vind
styrkan tilltager betydligt med höjden. Man har observerat 
en stark och ojämn ökning af hastigheten upp till 500 m. höjd; 
diirefter ökas hastigheten jämnare och långsammare upp till 
2,000 m., hvarefter den åter ökas mycket hastigt. Man kan 
dock äfven tänka sig att draga nytta af dessa förhållanden, ge
nom alt i motvind t. ex. vid utgåendet hålla sig lågt, och sedan 
på hemvägen hålla sig högre upp i medvinden. 

Den vanligaste höjden, där Juftskeppen komma alt opere
ra, blir väl mellan 100 och 500 m. - en lämplig höjd för ob
servation och rekognoscering. Blir luftskeppet beskjutet, ökas. 

naturligtvis höjden ögonblickligen. 
Jämför man luftskeppens fart med t. ex. en fientlig flottas, 

skall man finna följande. 
Antag att flottan går med 15 ]mops fart, så kan ett luft

skepp, hvilket gör 15 m. i sek., i det mest vidriga fallet, el. v. s .. 
i motvind, följa denna flotta i en vindstyrka upp till 8 m. i sele 
Då så svag vind på sjön enelast sällan förekommer, kan således 
luftskeppet enelast undantagsvis fullgöra silt uppdrag i detta fall. 

Ser man vidare på siffrorna om eskadern löper med 20-
23 knop (t. ex. kryssare) , skall man finna att redan vid 5-3,:1 
m. i sek. vindstyrka luftskeppets förmåga alt följa upphör. 

Jagare, gående med 30 knop, äro omöjliga för i frågava

rande luftskepp att upphinna. 
Har luftskeppet däremot medvind, blir förhållandena helt 

omkastade, och chancerna för detsamma mångdubblade. D{L 
kunna t. o. m. jagare ulan svårighet upphinnas. 

Vid vind från sidan kommer naturligtvis ett mellanting 
mellan dessa båda ytterligheter att uppstå, beroende på hvilken 
vinkel vinden gör med kursriktningen. 
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Med aktionsfält menas arealet af elen kurva, till hvilkens Aktionsfält. 

omkrets luftskeppet k an gå och återvända i ett sträck utan att 
behöfva komplettera gas- eller bezinförråd. Detta fälts stor-
lek beror på luftskeppets fart, benzinförråd och ballastmängcl , 
samt vindens styrka och riktning. I vindstilla begränsas fältet 

. . .. fart X största f1vcrtid 
af en en· kel h vars rache ar = J b • 

2 
Vid vindförhållanden aftager fältets areal med vinelens 

styrka, intill denna är lika med luftskeppets fart, då aktions
fältet är = O. - s~! snart vindens styrka är öfver O, begrän 
sa s aktionsfältet af ellipser ined aftagancle areal och axlar, 
hvilka axlar aftaga ju starkare vinden blåser. Den större axeln 
i ellipsen är vinkelrät mot vindriktningen, den mindre parallel. 
Med tillhjälp af sådana ellipser, uppritade på ett kort, kan 
man alltid någotsånär bedömma, huruvida en anbefalld re
kognocering kan utföras eller ej. 

Den mängd bränsle (benzin), ballast, ammunition m. m . Bärkraften. 

som kan medföras ombord, bestämmes af luftskeppets bär-
kmft. Denna stiger i regel ju större luftskeppet göres och ju 
bättre gas som användes. 

Zeppelin III och IV ha resp. 3,000 och 4,000 kg. bärkraft; 
Cross cirka 2,000 kg.; Republique och Patrie 1,300 och 1,250 kg. 

Driftsäkerheten beror först och främst på motorerna och Säkerhet. 

deras konstruktion. Ju bättre och solidare byggd motorn är, 
dess bättre. Är luftskeppet försedt med endast en motor, 
tvingas det att vid haveri å denna landstiga, om vinden ej 
rakar drifva det i den rätta riktningen. Därför äro de flesta 
moderna luftskepp försedela med åtminstone två motorer, Zep-
pel ins ända upp till 4. Härigenom ökas naturligtvis driftsäker-
he ten högst betydligt, i det hvarje motor kan frånkopplas från 
de öfriga och arbeta för sig. 

E n annan ganska viktig faktor för luftskepp, afsedela att 
användas i sjömilitära operationer, är, att de böra kunna gå 
ned på vattenytan. Om luftskeppet af en eller annan anlecl-
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ning t\ ingas att gå ned i öppna sjön, bör det kunna hålla sig 
flytande på gondolen. För driftsäkerheten Yill det därför ä f
YCn vara af betydelse att gondolerna konstrueras som små, 
Hittflytande båtar. - Att äfven stora luftskepp kunna släpas på 
valtenytan af ångare är bevisat då ångaren Express bogserade 
\Vellmans luftskepp >>A m erika » till dess startplats för att n:'t 
nordpolen hösten 1907. - Man kan äfven tänka sig att luft
skeppens aktionsfält, genom att på detta säll bogseras på Yal
l~nytan, kunna komma alt i väsentlig mån ökas. 

Manöver- Jlonöveregenskapenw komma h elt säkert i många fall atl 
e genskaper. spela en ej obetydlig roll, t. ex. vid jagt på undervallensbåtar 

eller m es t af allt Yirl strid mot annat luftskepp. I vanliga för
hållanelen är det ju af mindre betydelse, ty rummet är stort i 
luften och luftskeppens antal ännu så länge ringa. 

'rransport
förn'lågan. 

Man börjar redan nu i de stora staterna ställa vissa for

dringor på luftskepp innan dessa antagas till militärt bruk, och 
dessa fordringar komma att så småningom med flygkonstens 
utveckling för hvarje år att ökns. - För nänarande torde 
dessa fordringar kunna utan öfvcrdrift formuleras som följer: 

fart - 15 m. i sek. (56 km. i tim. = 30 knop): 
bärkraft 4,000 }{g.; 
benzinförråd för 24 timmars gång; 
aktionshiitels diameter vid vindstilla 1,000 km.; 
minst två motorer å 100 hkr. hvardcra (vikt cirka 400 

kg. pr motor); 
en eller annan anordning för utkastande af en Yiss mängd 

sprängämne. 

Tnmsportförmclgcm hos luftskeppen står naturligtvis i nära 
sammanhang med h~irkraften. Den är upp till dato mycket 
ringa; enligt uppgift skall på det största Zcppelin-luftskeppet 
kunna transporteras maximum 20 man. 

Luftskeppens uppgifter. 

Dessa komma i hufnidsak att sönderfalla 
hnhudafdclningar: 

följande tre 
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l. Rekognoscering och observation. 
2. Förstörande af föremål genom nedkastande af spräng

ämnen. 
3. Stricl mot fientliga luftskepp och aeroplan. 
Af dessa uppgifter är ulan allt tvifvel elen första elen 

~innn så länge mest betydelsefulla och elen mest praktiskt ut
förbara. 

l. Rekognoscering utgör en mycket viktig faktor i den mo- Rekognosce-

llerna krigföringen, och ju snabbare och säkrare denna utföres, ring. 

dess bättre. 
Härtill lämpa sig luftskeppen utmärkt. Visserligen är det 

sannt, att luftskeppen med sina stora dimensioner äro ganska 
iiilta för fienden all uppl~icka, hvilket skulle förringa relwgno
sceringens värde och röja egna- stridskrafters belägenhet; men, 
dels får man väl antaga, att de båda stridande parterna alltid 
på ett ungefär vela resp. motståndares ställning, dels kan ett 
l u flskepp, genom a Li hcgngna sig af antingen en molnhöljd, 
disig himmel eller genom aLL företaga sina färder på natten, 
i hög grad minska utsikterna till upptäckt. Observationerna i 
mellaneuropa hafnt visat, alt medelhöjden för molnen uneler 
sommaren är 3,900- 6,200 m., under vintern 1,200- 1,800 m. 
U n der halfva årstiden skulle således ett luftskepp med fördel 
kunna använda sig af molnen för att osedd närma sig en 
fiende. Den praktiska erfmenhetcn har äfven visat, att vid 
disig sikt del varit synnerligen sv[n·t aU på långa håll upptäcka 
luftskeppen. Förhållandena ställa sig ännu gynnsammare un
de r mörker; luftskeppet knn då hålla sig på mycket små höj
de r ulan risk att blifva upptäckt, ty äfven med användande af 
siralkastare har detta visat sig nästan omöjligt. Ett slående 
l>c Yis härför fick man i Frankrike 1908, när »Ville de Paris , 
d ter en seglats från Paris till Verdun ankom till den senare plat
se n på natten och ej upptLicktes af någon förr än ett hundratal 
meter från bollonghusct, oak tadt man öfverallt i staden med 
spiinning väntade dess ankomst. 

H vad beträffar synfältet från ett luftskepp, är 
Tidskrift i Sjöväsendet 

detta, äf-
33 
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ven vid ringa höjder, betydligt större än man i allmänhet tro_r. 
Vid t. ex. 120 m. höjd är synkretsens radie cirka 40 km.; vHl 
500 öfver 80 km. - På de stora afstånden kunna naturligtvis 
äfven större föremål och rörelser endast med möda urskiljas; 
maximumafståndet för att urskilja maritima operationer är c:a 
45 km., detta vid god sikt. I allmänhet kan man dock räkna 
med, att allt af vikt som passerar innanför 25- 30 km.-radien 
med lätthel bör kunna upptäckas från ett luftskepp. 

Som utgångspunkt för rekognosceringen kan tänkas an
tingen luftskeppsstationer på egen kust eller ett ballongfartyg. 
Delta senare har ännu ej visat sig praktiskt utförbart på grund 
af luftskeppens stora dimensioner samt svårigheten vid upp
stigning och landning i hårdt vä_der; dock är denna möjlighet 
i en framtid ingalunda utesluten. Ännu så länge torde dock 
luftskeppen få hålla sig i hufvudsak till sina bestämda >>hanga

rer>> i land. 
De ändamål, man särskildt skulle vilja vinna genom luft-

skeppsrekognoscering äro: 
kännedom om den fientliga flottans rörelser och anmarsch, 

samt 
noggrann rekognoscering af fientliga hamnar och befäst-

ningar. 
Genom att längs kusterna stationera ett tillräckligt stort 

antal luftskepp, samt gifva hvart och ett af dessa ett visst 
område hvilket skall genomlöpas med bestämd kurs och fart 
på bestämda mellanrum, torde det första ändamålet vara vun
net, åtminstone teoretiskt; ju mera luftskeppen förbättras och 
utvecklas, dess mera kommer emellertid teorien att allt mer 
öfvergå till verklighet i praktiken. - I allmänhet torde man 
dock veta ungefärligen i hvilken riktning man har att söka 
sin fiende, och skickar då ett eller flera luftskepp åt detta 
håll för att rekognocera. Ligger fiendens land nära, kan man 
i oroliga tider, t. ex. före ett krigsutbrott, skicka ut sina egna 
luftskepp att rekognoscera motståndarens maritima operations~ 
baser, krigshamnar m. m. för att sålunda erhålla kännedom om 
den fientliga flottans utrustning, afgång, kurs m . m. Finnes fi-
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entliga luftskepp på platsen, komma dessa att försöka hindra 
rekognosceringen, hvarvid möjligtvis en strid i luften kan tän
kas uppstå. 

För en blockerande flotta komma luftskeppen att vara af 
aldra största nytta. Genom inga andra medel torde man näm
ligen kunna rekognoscera de fientliga befästningarna och inre 
hamnen så noga och tillförlitligt, som medelst luftskepp. Är 
det endast fråga om att utröna hur många fartyg som ligger 
i hamnen, är rekognoceringen en lätt och ofarlig sak. Vill 
man däremot förskaffa sig upplysning om mera detaljerade 
saker, t. ex. bestyckning å fartyg och fort, strålkastare m. m., 
måste luftskeppet gå ned på så sm å höjder, att det kan riskera 
att blifva beskjutet från batterierna med antiballongkanoner. 
För att hålla sig utanför deras räckvidd, bör luftskeppet ej 
närma sig den fientliga eldställningen mer än till 5-8,000 m. 
Finnes däremot inga antiballongkanoner, kan rekognosceringen 
lugnt företagas på mindre håll, då ännu så länge intet fäst
ningsartilleri kan eleveras i tillräcklig grad för att effektivt be
skjuta luftskepp. - Slutligen ett annat område för luftskep
pens rekognoscering är upptäckten af minor och undervattens
båtar. Del påstås nämligen, att dessa, i klart vatten, med fram
gång skulle kunna uppsökas af luftskepp, och egna fartyg här
igenom varnas. I Frankrike påstår man sig hafva gjort lyc
kade försök härmed, i Ryssland motsatsen. Resultaten af des
sa försök hållas emellertid strängt hemliga. 

Till observation af egna projektilers nedslag komma luft. Observation. 
skeppen säkerligen i stor utsträckning att användas. Den ide-
ella observationsplatsen skulle ligga lodrätt öfver det beskjutna 
målet, men på grund af de stora skjutafstånden torde det 
blifva svårt att på detta afstånd leda egen eld. Det mest för-
delaktiga förfaringssättet vore antagligen att röra sig i större 
eller mindre cirklar mellan målet och egen styrka. 

Huru komma väl gjorda upptäckter att inrapporteras till 
egna stridskrafter? Säkerligen endast och allenast genom tråd-

Gnist. 
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lös telegrafi. Först niir sådan blifvit apterad på luftskeppen, 
kan man draga den fulla nyttan af dessa i rekognosceringens 
tjänst. - En mottagare är ju ganska lätt att installera, och 
sådana lär hafva blifvit pröfvade på en del tyska luftskepp . 
Icke heller aptering af en afsändare om bord skulle möta några 
större tekniska svårigheter, men härvidlag måste man taga i 
betraktande den afsevärda fara gnistbildning i närheten af 
ballongens explosiva gas åstadkommer. Först när denna fara 
är utesluten, kan man tänka på alt aptera en afsändningsstation 
om bord å luftskeppet. - Såsom nät kan man använda en 
nedhängande koppartråd af 100- 150 m. längd, under det man 
som motvigt, i st. för jordledningen använder sig af ballongens 
skelett eller plattform och gondol. Använder man sig vid tele
grafering af l kwt primär växelström, behöfves härför 4 hkr., 
hvilka alstras i luftskeppets motorer. Tyska ingenjörer påstå, 
att en sådan apparat ej skulle väga mer än 150 kg., och att 
man därmed skulle uppnå en distans af 150 km. Det påstås 
också att Gross II vid en uppstigning nära Berlin kom i radio
phonisk förbindelse med både Stuttgart och Frankfurt. 

2. Förstörande af j'öremål genom nedkastuncle af spräng

ämnen (bomber). 
Framtiden kommer att visa, att man här står inför ett 

nytt, farligt anfallsvapen. Säkerligen kommer det att dröja 
ännu många år innan denna slags krigföring blir fullkomnad 
och af verkligt praktisk betydelse, men allting talar ju för att 
så en gång verkligen kommer att ske. Nu för Liden är emel
lertid den kvantitet sprängämne, som kan medföras på ett 
luftskepp, ännu så långe synnerligen ringa, om ej luftskeppels 
hufvudsakliga uppgift, rekognosceringen, skall komma att lida. 
Skickas däremot luftsl<eppet ut uteslutande för att kasta bom
ber eller sprängämnen, och vill man frånsäga sig rekognosce
ringsmöjligheterna, kan naturligtvis en större vikt sprängämne 
medtagas ombord. 

En engelsman Col. Capper har ber~iknat, att ett stelt luft
skepp af 1,400 m.3 och ett mjukt sådant med samma volym 
kan föra resp. 2,030 kg. och 5,080 kg. sprängladdning 300' 
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dist. och på en höjd af 1,500 m. Några försök i den vägen 
äro dock aldrig gjorda. 

Själfva bombvigten beror ej blott af den totala mängd 
bomber, som kan medföras, utan äfven af luftskeppets jäm
vikt, i det denna rubbas för hvarje utkastad bomb. Ju större 
luftskeppet är, desto mindre kommer denna rubbning att blif
va. I allmänhet kan man säga, att för hvar l % af luftskep
pets totala vigt som utkastas , detta stiger ung. 80 m. Denna 
stigning söker man motverka dels genom de harizontala rod
ren , dels genom att där ballonetter finnas hastigt inpumpa 
luft i dessa. 

Utförda bombardement ha visat, att större verkan i all
mänhet ås tadkommes genom nyttjande af få men stora spräng
laddningar än genom en mängd af små. - Tyskarne föreslå 
därför en lufttorped af 75 kg. vikt, att utskjutas från militära 
luftskepp. N~irmare upplysningar härom saknas. 

Träffsannolikheteu för bomber, utkastade från luftskepp, 
är ännu så länge ringa, i det bomben kommer att hafva samma 
harizontala hastighet som luftskeppet och därför måste kastas 
så tidigt, att denna rörelse kommer att föra bomben mot målet. 
Man måste således noggrannt känna luftskeppets fart; denna 
kan visserligen fås genom att taga tid en för passerandet öfver 
två kända punkter, men dels är det nästan omöjligt att på 
sjön hitta två sådana punkter, dels förändras hastigheten af 
luftskeppet oafbrutet för hvarje vindstöt som kommer. Då, 
som synes, stora svårigheter finnas vid dager, ökas dessa oer
hört vid manövrering nattetid. - En annan nackdel vid u t
kastande af bomber är, att dessa ej hafva någon begynnelse
hastighet, hvarför de lätt bibringas en oberäknelig afdrift af för 
tillfället härskande vindar och luftströmmar. Då luftskeppen, 
för att ej riskera att bli beskjutna af antiballongkanoner måste 
hålla sig på 3-5,000 m. höjd, inses lätt att denna afdrift kan 
blifva betydlig. - Slutligen är inskjutningen mycket svår att 
verkställa, då luftskeppet på grund af jämnvigtsrubbningarna 
ändrar plats och afst3nd mellan hvarje bomb. 

'l 
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De mål, som kunna Länkas komma i fråga vid dylik bomb
k astning från luftskepp äro: fartyg, ej bombfria fästningsverk, 
dockor, förråd, varf, dep6ter m. m. 

Fartyg såväl krigsfarlvg som transportfartyg erbjuda en 
ganska stor målyta uppifrån: Dreadnought 2,700 m.,

2 
Gnei

senau 1,700 m./ Oscar II 1,158 111.
2 Då däcken, äfven på de 

största fartyg äro ganska ldent bepansrade, skulle en träff of· 
vanifrån åstadkomma stor skada. 

För en blockerande flotta komma säkerligen fästningens 
luftskepp att blifva mycl<et besvärliga, i det dessa, särdeles un
der skymningen, kommande från välförsedda ballonghallar 
med litet benzinförråd men stor bombutredning, kunna anställa 
stor skada bland de blockerande fartygen. - Å andra sidan, 
äger blockadflottan ballongfartyg och luftskepp till sin dispo
sition, erbjuda de inneslutna, stillaliggande fartygen, dockor 
m. m. ett bättre mål för dessa än de rörliga blockadfartygen 
erbjödo för fästningens luftskepp. 

l 909 gjordes i Frankrili:e försök för att utröna träffsanno
likheten mot fästningsverk från ett luftskepp. Sandpåsar af 
olika vigt utkastades mot fästningarna vid Toul; närmare upp
gifter saknas, men enligt förljudande lära resultaten varit till
fredsställande. 

3. Strid mot fientliga luftskepp och aeroplan. 
I en framtid komma helt säkert sådana strider att utkäm

pas, men att nu gå in på några vidlyftiga utläggningar och spe
kulationer därom, sl;:ulle allt för lätt leda till fantasterier. 

I december l 909 höll emellertid major B. Baden-Powell 
ett föredrag, hvari han äfven berörde dessa strider med några 
ord. Ett kort utdrag göres här. 

Lullskepp mot luftskepp. 

De egenskaper, som blifva afgörande vid en sådan strid äro: 
l. Osårbarhet. Denna kan till viss grad uppnås genom 

att indela ballonghöljet i flera afdelningar, så att om en sådan 
afdelning skulle blifva tömd, luftskeppet fortfarande håller sig 
flytande. Man har äfven framkastat att använda en gas, som 
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ej antändes, t. ex. ammoniak el. d., men detta skulle öka 
volymen för mycket. En ram bör hindra ballonghöljet att 
bukta sig, om gasen på grund af punktur (hål) börjar ut
strömma. 

2. Förmåga alt stiga högt. Förmår ett luftskepp att 
praktisra sig rätt öfver sin fiende, är den senare förlorad - en 
brännare eller en bomb nedkaslad på fiendens ballonaomhöl]·e b . 

skulle medföra ögonblicklig förstörelse. Några tyngre före-
mål, likalecles nedkastade, skulle äfven antagligen förlama dess 
rörelseförmåga högst betydligt. Slutligen kan det öfre luft
skeppet helt enkelt sänka sig och ramma det undre. 

3. Bestyckning . EtJ luftskepp som är bestyckadt af ett 
eller annat slag af kanon kommer gifvet att vinna i en strid 
mot ett annat luftskepp utan eller med sämre bestyckning. 

4. Farten spelar också en viss roll och gör sig i synnerhet 
gällande när det är fråga för ett mindre, svagare luftskepp 
att undkomma ett större, starkare d:o eller tvärt om. 

Luftskepp mot aeroplan. 

Vid första påseende skulle man tro, att en sådan strid 
hlefve mycket ojämn; så är dock ej förhållandet. Å ena sidan 
kan visserligen luftskeppet höja sig betydligt mer än aero
planet, samt vara bii ttre bestyckat. Å andra sidan erbjuder det 
ell mycket stort mål, samt är dessutom mycket sårbart. Aero
planet besitter däremot större hastighet, bättre manöveregen
skaper samt erbjuder en relativt ringa, ej lätt sårbar målyta. 

I Frankrike hafva försök gjorts att aptera en kulspruta 
p:'i aeroplanet; de lära ha utfallit till belåtenhet. 

Flygmaskiners användning för sjömilitärt bruk. 

Aeroplanen komma all spela en mycket viktig roll i ett 
kommande sjökrig. Deras hufvudsald iga uppgift blir spaning, 
saml depeschöfverföring vid operationer i n~irheten al' kuslen. 

Äfveu kommer en direkt samverkan mellan fartyg och 
aeroplan säkerligen snart att åstadkommas; amiral Cowes i 

Luftskepp 
mot 

aeroplan. 
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amerikanska flottan har nämligen redan föreslagit, alt lvå slyc
J;:en Wright'ska aeroplan skola medföras ombord å hvarje 
eskader för att med dessa observera nedslagen vid artilleriskjut
ningar. Man tror i Amerika, alt detta skall visa sig synner
ligen praktiskt och iindamålsenligt. På hvarje aeroplan skall 
en passagerare kunna medfölja. 

I Italien skall likalecles under sommaren (1910) experi
menteras med 4 st. \Vrigthska biplan, hvilka skola medföras 
ombord på slagskeppen och kunna uppstiga från dessas däck. 
Aeroplanen äro försedda med Gnome-motor, samt lära kunna 

flyta på vattnet. 
Aeroplanen besitta vissa fördelar framför luftskeppen, när 

det gäller en del militära operationer. Så äro dc för det första 
mycket billigare; för det andra mera lätthandterliga och min

. d re sigtbara; samt för det tredje besitta dc mycket högre fart. 
Ett biplan kostar m1 för liden cirka 15- 20,000 kr., men, 

då själfva materialet ej står i proportion härmed, är det troligt 
att denna summa kommer att högst betydligt nedgå. Sätter 
man kostnaden för ett biplan till 10-~12,000 kr. och för ett 
monoplan till &-8,000 kr. i en framtid, torde det ej vara för 
lågt beräknadt. Däremot komma prisen på luftskeppen knap
past att nedgå i n~gon betydlig grad, då materialen till dessa 
är ·mycket dyrbar; under en anskaffningskostnad af 200-
300,000 kr. lär man knapuasl kunna komma. 

I själfva flygmaskinernas karaklär ingår redan att de 
kunna transporteras myået hättre än luftskepp. De hafva 
den stora fördelen, att t. ex. vid rekognoscering ej behöfva några 
särskilda anordningar för all, cfler nedstigningen, kunna uppe
hålla sig hvar som helst oberoende af hallonghus och andra 
attiraljer. J synnerhet monoplanen äro mycket händiga. Ge
nom att aftaga och hopveckla härytorna på ,, BJeriot XIh, kan 
hela maskinen bäras af en man, äfven i terräng. 

I fråga om hastighet, komma väl alltid aeroplanen att 
bibehålla sitt försprång öfvcr luftskeppen. Ty säkerligen kom
ma de senare, på grund af sitt stora luftmotstånd, att förr 
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uppnå den punkl, dät en liten hastighetsökning erfordrar en 
allt för oproportionell ökning af motorkraften. 

I alla händelser J.-ommcr rekognosceringen aH blifYa aero
planens hufvmluppgift. Äfven om flygmaskinernas utveckling 
i denna stund ej ännu hunnit så långt, aU man kan s~iga aU 
dc uppfyHa alla fordringar som höra sällas på dem för ernå
ende af förstklassiga rcs11ltat i det militäras tj~inst, m åsle man 
dock härvidlag betänka, alt denna gren af flygkonslen endast 
i.ir elt par år gammal och således knappt öfwr försöks -s tadiet. 
Ännu komma många förbättringar att vidtagas, många nya 
system och metoder aLt afprofvas, innan aeroplanen ryd~a upp 
till sin framtida plats: flottans och härens förnämsta rekognos
ceringsmaterieL - Dc fordringar, som amerikanska krigsmi
nisteriet ställde på de vVrigh l's k a maskinerna vor o r el a liv t 
höga (200 km. disl. med en medelfart af 65 km. i limmen), 
men dock bestodo dessa profvet utmärkt och ern{tclde 1. · o. m. 
hioittre resultat än hvad som kontrakterades. - Ju mera molor
industrien utvecklas, särskilclt genom nedpressande af molorus 
vigt pr hkr., des bättre komma resultaten att blifva. 

Från strängt maritim ståndpunkt sedt, utgör flygmaskinen 
den idealiska spanaren och rckognocören. Tills nu ha f va dessa 
flliggande skötts af scouts och jagare, hvilka tack vare sill 
höga fart kunnat ulföm dem. Jämför man nu en jagares och 
aeroplans anskaffningskostnader skall man finna all de stå 
i ett förhållande af 50 :l till hvaranclra. H~inncd må dock 
ej vara sagdt, att 50 aeroplan äro lika mycket v~irda som en 
jagare, men det visar dock , aH äfven vid en hög förlustsiffra , 
Pil stor malericl fördel förefinnes. 

Vid rekognoscering ha dessutom flygmaskinerna tvä vä
St'nlliga fördelar framför farlygen: stor höjd med slorl S~'n

fäl1, samt svårighet alt upptäckas. 
Att tillräcklig höjd kan uppnås med aeroplan framl!år 

af de salta höjdrekorden. Till dessa höjder kommer det dock 
rj a lt bli tal om alt sliga vid militära operationer ; maximihöj
elen torde bli 2- 600 m . Redan vid 600 m. är area len, som 
kan iifverskådas, ungefiir 7,800 kvadratmil (min.), d. v. s. 
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så stor t, att i praktiken två aeroplan vore af nöden att effek

tivt kunna iakttaga hela ylan. - Öfver 500 m . höjd ökas 

dessutom vindhastigheten högst betydligt, hvarför redan detta 

förhållande torde afhålla aeroplanen att gå högre upp. 
Den andra förd elen, nämligen svårigheten att upptäckas, 

har blifvit fastställd Yid alla större flygveckor. Vid ett försök 

med Bleriots aeroplan i ·wicn konstaterades, att detta redan 

på elt afslånd af 4- 5 km. var omöjligt all upptäcka. I Reims 

vid därvarande flygningar , fastslogs vidare, alt ett monoplan 

försvinner vida hastigare för blicken än ett biplan. 
I England, cl~ir luftskeppen ännu stå relativt långt tillbaka 

jämfördt med andra länder, håller man mycket kraftigt på 

aeroplanens möjligheter och fördelar framför luftskeppen. 

Man anser t. o. m. aU de skola utgöra ett förträffligt transport

material; på grund af sin billighet kunna de anskaffas i tnsen

tal, och när de i en framtid bli ännu m.er bärfasta och kunna 

rvmma ett par man, menar man sig t. o. m. kunna förelaga 

i1;vasioner därmed. Tanken är one,klig~n djärf och originell, 

men knappast inom den nu öfverskådliga framtiden utförbar. 

Antiballongkanon er. 

Så snart ett nytt anfallsmedel uppdyker och v1sar sig 

praktiskt användbart, ·uppkommer nästan samtidigt medel att 

försvara sig med mot den nya, hotande faran. Så äfven för 

ballonger och luftsl<:epp. I nästan alla land är man numera 

ifrigt sysselsatt med att konstruera s. k. antiballongkanoner. 

Härmed menas kanoner, hvilka praktiskt laget kunna skjuta 

med obegränsad elevation i hvilken rigtning som helst. 
Det första försöket med en elylik kanon gjordes af tyskar

ue i fransk-tysl-:a kriget 1870- 71 utanför Paris. Pjesen, som 

var konstruerad af I\rupp, var af 4 cm. kal. och anbragt i en 

bakåtböjd pivotgaffel som tillät en elevation af ända upp till 

90. o Pivoten TÖrde sig i en hylsa som var fastskrufvad på en 

vanlig 4-hjulig kärr::t Projektilerna utgjordes af grana Ler med 

blylmuppar och anslagsrör. Skjuthöjdcn uppgick till cirka 
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800 m. Som emeller tid de franska ballongerna lära ha gått 

på 16- 1800 m. höjd, ernåddes intet resultat med denna kanon. 

Efter aU luftskeppen på de senare åren ånyo börjat visa 

hvad de duga till, har man em ellertid åter tagit upp frågan 

om effek tiva antiballongkanoner. Frågan blir alltså: hur bör 

en sådan kanon vara lwnstruerad? 
En vanlig fällk anon kan bibringas en elevation af omkr. 

20° ; häremot svarar en höjd af 600 m ., och luftskepp som 

hålla sig på 700 m. höjd äro följaktligen säkra för beskjut

ning. - Med grofva fartygskanoner, skjutande upp till 16,000 

m ., erhålles en banhöjd af 3- 4,000 m. Sådana pjeser äro 

dock allt för svårmanövrerliga alt kunna användas mot luft

skepp. - N ågol fördelaktigare s täller sig det lätta fart ygsa r

tilleriet. 7,5-10 cm.-kanonerna äro nämligen i allmänhet mon

terade i pivotlavcttage, hvilka tillåta en ganska obehindrad 

rörelse i både höjd- och sidovägen. De besitta dessutom stor 

utgångshastighet och ganska stor skjuthöjd, hvarför dessa vid 

beskjulande af luftskepp mycket väl kunna tänkas användbara, 

under för artilleriet gynnsamma förhållanden. Något verkligt 

effektivt och pålitligt försvarsmedel utgöra de dock ej. 

Vanliga kanoner duga således ej, och därför har man måst 

konstru era pjeser, afseelda uteslutande för beskjutning af luft

skepp. 

Krupp delar sina antiballongkanoner tre grupper: 

sådana: fälllavett, 
automobil, 

1 fartvgslavett. 
Som endast den sista typen af dessa tre har intresse för 

denna afhandling, lämnas de b:'tda andra obemärkta. 

Kalibern är 10,,. cm., Lf""' Kanonen är uppsaU i ett ccnlcr
pivotlavellage med vanlig rekyl i skottriktningen, samt är af

sedd för kryssare och jagare. sidoriktningen 360° ; största 

elevationen 75 ° ; projektilvigt 18 kg.; V0 700 m .; största skoll

vidd 13,500 m.; största skjuthöjd 11 ,400 m. 
Kanonens l ~ingd gifver stor utgångshastighet , ringa flyg-

Krupps ka 
noner. 



-520-

tid och god Lräffsannolikhel. Skjuthastighelen är stor, då 
bakladdningsmekanismen är automatiskt verkande samt pro
jektilvikten ringa. - Endast kikarsikte an vändes. Afstånds
m~itaren gifver automa tiskt korrektionerna för målets höjdvin
keL För atl möjliggöra observationer, äro projektilerna för
sedela med brännsals, hvilken strax efter skottlossningen an
ländes af elt sörskildt rör. Röken och flammorna markera 
projektilbanan. - Ett annat, mycket känsligt perkusionsrör 
hring:w sprängladdningen till explosion vid anslag mot bal
longhöljet. 

Eh;:bardts Tysken Ehrhardi har konstruerat en antiballongkanon 
kanon. med följande egenskaper: 

kalibern är 5 cm. : största elevation 70° ; största skottvid
elen 7,800 m. med en skjuthöjd af 2,480 m. på 4.260 m . af
stånd från kanonen. Tre olika slags projektiler användes: 

1) ballongshrapnel med dubbelverkande brandrör, försed t 
med t re messingsvingar, hvilka af rotationen pressas utåt fö r 
att vid anslag sönderrifva ballonghöljet Dessutom verkar 
brandröret som vanligt prekussionsrör vid anslag mot mera 
mo lståndskraftiga föremål. Projektilen väger 2,4 kg. 

2) En hallongshrapnel med dubbelverkande brandrör och 
rökgifvande brännsats, samt 

~) en ballong-granat, v~igande 1,5 kg. likaledes med dub
belverkande brandrör. V0 är resp. 450 och 572 m. för de båda 
projektilslagen. 

Vid slörsta elevationen iir skoltvidden i1,800 m., och skjut
höjden 3,720 m. på 2,075 m . afstånd . 

Nästan hvarje land har att uppvisa ett flertal konstruk· 
tioner i denna nya gren af artilleritekniken, och alt nämna dem 
alla skulle taga för mycket utrymme i anspråk. 

Ett ganska anmärkningsviirdt förhållande är emellertid, 
att antiballongkanonerna endast undantagsvis gifvas en eleva
tion af upp till 90. o Delta kan knappast bero p~\ konstruk
timJssvårigheler, utan har snarare sin grund i taldiska orsa -
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ker. Genom att skjuta lodrätt eller allt för nära lodrätt upp 
i luften, kommer äfven nedslage.t att ske i pjesens omedelbara 
närhet, således utgörande fara för egna trupper eller fartyg . -
Genom denna anordning uppstår visserligen ett dödt fäll öfver 
kanonen, men tyckes man utomlands ej lägga så stor vigt 
härvid. 

Skottverkan på l>allonger och luftskepp ställer sig enligt Skottverkan. 

franslw upgifter mycket ringa vid gevärseld. En 8 mm. kula 
förorsakar endast en reva af 10 mm. längd i det nya franska 
ballongtyget; detta är så elastiskt, att det uppkomna hålet 
nästan genast sammandrager sig af sig själft, därigenom för-
hindrande någon egentlig gasförlust. 

För artillerield ställer sig förhållandena däremot annor
lunda. Hedan en 75 mm. granatkarteschkula är nära 3 gånger 
så stor som en 8 mm. gevärskula, och det är klart, att ballong
tygets förmåga att sammandraga sig minskas oerhördt när hå
le ts diameter växer. 

H varje föremål, h vilket passerar genom ballongen, måste 
i denna åstadkomma två hål, hvaraf antagligen det ena i 
underkant och det andra i öfverkant af ballongen . Genom det 
iifre hålet (efter en 8 mm. kula) skall, enligt franska och österri
kiska försök, på vanliga hallonger endast utströmma :3, 0 kbm. gas 
i Limmen, mot hvilket svarar en bärighel af 3 kg. För ett lufl
skt>pp med sliirre gastryck blir samma siffra ung. 5 kg. - En 
granatkarteschkula kommer således alt förorsaka en bärighets
Uirm inskning af 15 kg. i timmen, hvarvid dock enelast det ena 
hille l ör tagel i hetrakt ande. Triiffas alltså luftskeppet af 1

/ 4 af en 
g1 anatkartesch's 300 kulor, kommer det ~l t t förlora cirka 20 kg. 
hiirighe l i minuten eller 400 kg. på 20 minnler, en siffra som 
tydligt visar risken fijr lnflskepp alt hålla sig innanfiir artille
riels räckvi(ld. 

För att ögonblickligt tillintetgöra elt luftskepp, fordras en 
betydligt större sprängverkan. Frånser man skjutning mot dc 
vitala delarna af ett luftskepp såsom roder, propeller, molor, 
gond ol m. m . mot hvilka triiffsannolikhcten är minimal, återstå 
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två utvägar. Antingen kan man konstruera en granat med ett 
mycket känsligt perkussionsrör, som bringar sprängladdningen 
till explosion vid gången genom ballonghöljet; eller också en 
projektil med tidrör , hvilken spränges i luftskeppets omedel
bara närhet. - Det första sättel åstadkommer en ögonblicklig 
förstörelse af luftskeppet, naturligtvis förutsatt att skottet träf
far och det känsliga röret funktionerar. - De l andra sättet ä r 
mindre effektivt, men till synes enklare. H vilket som är aU 
föredraga är svårt alt afgöra ; vid moderna ballongkanoner an

vändes båda slagen. 
För att öka sprängslyckenas verkan har man försökt att 

sammanlänka dem med kedjor. Försöken härmed hålles emel

lertid hemliga . 
Försök hafva äfvcn gj orts att förhindra en projektil hvil

ken förfelat sitt mål, att vid nedslaget explodera. Experimentet 
härmed företages af hutfabriken i Köln. 

De större ländernas luftflottor (våren 1910). 
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Meddelanden från främmande mariner. 
(Afslntadt den 15 sept. 1910.) 

Ryssland. 

N ybyggnader. Till följd af angrepp i pressen mot marin

minis ter iet med anledning af användandel af de för de fyra 

nya singskeppen beviljade medlen har ministeriet offentliggjort 

eu del dnta h ärom. P rojekten till fartygen anlogos l. maj 

1909. Kölarne sträckles den 16 juni 1909 och s lapelaflöpning 

beräknas kun na i:iga rum 1911 . Två år senare, eller 1913, 

skulle fart ygen vara fii.rdigsl~illcb. Fö"r åre l 1910 belöpte sig 

de redan gjorda utgifterna för fartygen till 13, 0 mill. rubel, 

motsvn rand e omkring '/,, af lolalkoslnn den. Hvarje fartyg 

heräkna s n~imligen till en kostnad nf 26 mill. rubel. 

U nd er Yihen 1910 har regeringen till representationen in

Himnal en >>Plan till nybyggnad uf flolian och Lill reorgnnisa

Lion nf hiiren >> , lwilken plnn afses all förv erkligas under loppet 

af 10 å r och som slutar på en totalsumm a af 1,300 millioner 

rubel, hvnraf omkring 700 komma p[t marinen. Det förul

sii lles i planen a ll allnybyggnad af fartyg skall ske inom Ryss

hlnd af uteslutande ryskt material. Del angifvcs a lt å ryska 

varf skulle samtidigt kunna byggas fem s tora skepp och att 

un der tio-årsperioden skulle kunna fiinhgshi lla s tre sftdana 

serier. De taljer om planen h ållas hemliga, m en olika tidningar 

tro sig vela mer ell er mindre därom. 

Si\luncla shii le en1igt »Russ » delta nya byggnadsprogram 

som hös len 1Hl0 afses aU behanoas af H.iksråd ocl1 R iksduma, 

f - 525 --

omfatta 12 slagskepp af Dreadnought typ, 12 jagare på om

kring 1,000 tons och 35 knops fart, samt 40 transportfartyg 

af olik:1 slag. 

Budgeter. Marinbudgeten för 1910 behandlades under 

Yåren samma år af Riksduma och Riksråd. Duman nedsatte 

den föreslagna budgeten på omkring 95 mill. rubel till 79 mill. , 

hvarvid de största reduktionerna komma på titeln nybyggnad 

- minskning m ed 11 mill. rubel - och reparationer - minsk 

ning m ed 4,, mill rubel. 

Uneler debatten framkom i allmänhel såsom dumans upp

fa llning att marinministeriet icke vidtagit de r eformer och 

ändringar , som vore erforderliga och att ännu många miss

bruk voro rådande. Som följd häraf framställde duman till 

Kejsaren om en senatorsrevision af ministeriet. 

Riksrådet återställde visserligen elen af riksduman gjorda 

minskningen för nybyggnader och nöjde sig med några mindre 

reduktioner, m en samtidigt uttalades att ministeriet icke synes 

hafva tagit hänsyn till rådets förut uttalade ömkningar och 

att det YOre önskvärdt att ministeriet: 

l. sökte genomföra en reduktion af personalstyrkan ; 

2. sökte minska de utgifter, som icke vore direkt för

bundna med flottans stridsfärdighet, hvarigenom medel till 

nybyggnad af fartygsmateriel lättare skulle kunna ställas till 

förfogande; 
3. snarast framlade sitt detalj erade nybyggnadsprogram . 

Det ofvan nämnda förslaget om en reYision af marinmi 

n isterie t har resulterat i tillsättande af en kommille af tre riks

rådsmedlemmar med uppdrag att granska ministeriets ekono

miska ställning och an vänelandet af de beviljade anslagen. 

Be tänkandet skall inlämnas till Kejsaren. 

Ministeriet har till representationen ingifvit en tablå öfver 

s tatsYarfvens och verkstädernas skulder, slutande på en summa 

af 27 millioner kronor. Duman har beviljat 8,9 mill. rubel 

till utrustning af amiralitetsvarfvet samt Obuchoff- och Ischo

raYerkstäderna, 4 mill. rubel till betäckande af Obuchoff-ver-

Tidshift i Sjöväsendet 34 
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k ens sk ulder och 13 milJ. rubel för öfriga skulder. Samtidigt 

föreslår duman att medlen icke skulle lämnas till marinminis

teriet utan till finansministeriet för skuldernas omedelbara li 
kviderande. 

Utbildning. Till de officerskurser, som i mols;r::trighet till 

föregående år börjas hösten 1910 och afses att pågå ett å r äro 
beordrade: 

till artilleriofficerskursen i ]{ronstadt : 20 officerare från 
Östersjöflottan och 10 från Svarta hafsflottall" , 

till torpedofficerskursen i Kronstadt: likaledes resp. 20 
och 10 officerare; 

Lill dykareskolan i l~ronsladt: resp. 4 och 2 officerare, samt 

till under va ttensbå tskolan i Libau : 20 officerare och in 
genjörer. 

Marinakademien börjar hösten 1910 en högskolekurs för 

officerare, hvarvid n ytt program kommer att tillämpas. Aka

demien, som förut s tått under chefen för sjökrigsskolan , har 

skiljts från denna och erhållit egen chef, hvartill förordn ah 
generalmajoren på ami ralitetet Schulgin. 

T;:n skeppsgossekår har på försök organiserats i Kron 

stadt och en förs ta rekrytering af 100 gossar har blihit [!'j u1 cl . 

För inträde skall gosse befinna sig i å lder m ellan 16 och 18-

å r . Utbildningen på k åren sk er under 1 1
/ " år, hvaraf 1 /

2 
å r 

i land och öfriga tiden å skolfartyg. Vid karlskrifning öfvergå 

de till matroser af 2. klass och skola förplikta sig att stanna 
tjänsten und er 6 å r. 

Jfa teriel. >> Engineering" fö r den 20 maj 1910 publicerade 

en del konstruktionsdetaljer rörande de fyra nya slagskeppen 

Poltava, Gangut, Sevas topol och Petropavlo ,·sk , hvilket vålla
de mycket bekymmer i ryska pressen. 

Enligt den engelska facklidskriften skulle fartygen med 

ett deplacement af 22,000 tons hafva en längd af 179,
8 

meter, 

bredd af 27 ,1 meter och djup af 8, 3 meter. Maskinerna skulle 

med 42,000 im!. hk. gifva 23 knops fart. Bestyckningen be-

r 
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står af tolf 30, 0 cm. k. i fyra midskeppstorn samt sexton 12 

cm. k. i å tta kasematter. Gördelpansaret midskepps skulle va

ra 225 mm., för och akter 125 mm., aftagande uppåt till 75 

111111 . förut och 100 mm. akterut. Kasematterna ~ 125 mm. ; 

stridstorn ~ 254 ; 30,5 cm. tornen ~ 203 mm. 

Engineering gör en del reflektioner och kritik af fartygen, 

hvilket uppkallat den kände signaturen >> Brutus >> i Novoje 

Vremja till nya anfall mot marinministerieL 

Slagskeppet "Pavel h, som lades på stapeln å Galervarf

Yet i Petersburg i april 1904 har uneler sommaren börja t sina 

p rof. 
Slagskeppen i Svarta h afvet doann Slatoush och ,, sv ja

toi Eustafi >> , som lades på stapeln i november 1903, haha un

der maj 1910 börjat sina prof. A Iomm Slatoust upptäcktes 

kort före ett fullkraftsprof flera af arbetarna afsiktligt gjorda 

haverier och skador i maskinerna, som tvingade till att under

kasta fartyget r eparation. 
Slagskeppet Andre P er vosvanny har fr ån byggnadsvarf

' et i Petersburg blifvit förclt till Kronstadt i och för prof. 

Organisation . Det har planerats att bilda en sä rski ld kom

miss ion af officerare från m arinens och a rmeens generalsta

her , hvilken skulle behandla frågor rörande en planmessig 

samverkan af hä r och flotta . Kommissionen skulle utarbeta 

gem ensamma taktiska och strategiska uppgifter m . m. 

En slag-s .rek visitiansla g beträffande fartyg har an tagits , 

enligt hvilken alla under rysk flagg seglande fartyg, antingen 

de tillh öra enskild person elle r a ktiebolag, kunna med utrust

ning och bemanning stä llas till s talens förfogande vid mobi

lisering. 

Örlogss tationer. Enligt uppgift i Marine Rundschau skulle 

en summa af 1 1
/ 2 milJ. rubel vara anslagen för 1910 i och 

för slopandet af fästningsverken i Libau. 

Föreningen för flottans dteruppriittcmde. Föreningen har 

under sommaren 1910 förfogat öfver skolfar tyget >> Utro >> , som 
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seglat två kortare expeditioner på omkring tre veckor hvar
clera med ett 40-tal pojkar, gymnasister från olika delar af 
riket. Fartyget har seglat i Finska viken och bland annat 
besökt örlogsstationerna, dykareskolan i Björkösund, torped
skolan i Trångsuncl, artilleriskjutskolan i Reva} m. m. 

Handelsflolla. Uneler perioden l januari 1899 till l ja
nuari 1908 har ångfartygsflottan ökats med 240 fartyg från 
666 till 906. N ettaregistertonnage t har därigenom ökats från 
268,531 till 440,954 och bruttoregistertonnaget från 451,000 
till 751,028. Slörsta tillväxten kanuner på Svarta hafvet, där
näst på Östersjön. A f nytillkomna fartyg äro 70 % byggda 
utom landet. 

M innesl.:yrl.:a . Å Amiralitetsvadvet i St. Petersburg har 
på femte årsdagen efter slaget vid Tsushima lagts grundstenen 
till ett kapell till minne af de under slaget stupade. 

Aviatik . Ett monoplan »Antoinette» har inköpts för Svar
tahafsflottan i och för utbildning i Sevastopol af sjöofficerare 
och manskap i aviatik. 

Kanaler. Den såväl i strategiskt som i handelshänseende 
så u Lom ordentligt viktiga frågan om kanalförbindelser mellan 
H vi ta hafvet- Östersj ön samt Östersjön- Svarta hafvet har åter 
börja l framskymta i tidnings- och fackpressen. Redan nu 
förefinnas kanaliseringar mellan Östersjön och ·Kaspiska haf
vet, som dock endast äro farbara för flatbottnade pråmar. En 
kanal från Svarta hafvet till Östersjön synes hafva projekterats 
från Cherson längs Dniepr och Diina till Riga. Kanalen från 
Östersjön till Hvita hahet skulle passera från Neva öfver La
daga, längs Svir samt öf,·er Onega, Segosero och Wigosero. 

Kol. Svarta hafs- och Stilla hafsflottorna hafva erhållit 
order att framdeles använda ryska kol. Inom kort skall å 
balliska flotlan införas briketter af ryskt kol. 

- 529 

Norge. 

F/ottplan. Under 1909 utarbetades genom dåvarande för 
svarsminister Lowzow en flottplan , enligt hvilken den årliga 
nybyggnadskostnaden belöpte sig till 2," millioner kronor. Pla
n en innefattade pansarfartyg på 3,400 tons, jagare, torpedbå
tar och underva ttensbåtar. Denna plan antogs em ellertid 
icke af dåvarande stalsminister Knudsen och blef därför ick e 
Himnad till Slortinget såsom proposition , utan blott som m ed 
delande. 

Den nu (1910) sillande regeringen m ed försvarsministern 
Bull anser att planen , hvars hufvudsakliga moment rör sig om 
byggandet af pansarfartyg och om befästningar kring Hm·ten, 
måsle närmare revid eras i samverkan mellan arme och marin. 
Revisionen kunde ick e vara färdig 'förr än till nästa stortino· v 0' 
då planen med säkerhet skulle kunna framläggas. Tillsvi-
dare afsattes 2 mill. kronor till marinen för alt man så fort 
sig göra låter må kunna taga i tu med nybyggnad. 

Emellertid pågå för närvarand e en liflig agitation för SJO 

försvarels >>gjenreisning », lwilken agitation beclrifves såväl af 
pressen som på möten. 

En deputation från marinen under ledning af vice-amiral 
Sparre uppvaktade i juni 1910 Storling och Regering med en
trägen anmodan att taga itu med flottans reorganisation. 

Norges försvarsförening har utställt en prisuppgift, så ly 
dande: >> Alt gifva en allmänfattad och lättläst framställning 
af vår sjöväsens nu varande ställning och kraf». 

Prisbelönad bl e f löjtnant Heggestads skri fl » Reis v ort sjö
HTB », h vilken genom försvarsföreningen bli f vit tryckt som 
broschyr och spridd öfver landet. 

1\ommenderonde amiral. Den 2 sept. 1910 har kommen
dören , förutvarande statsrådet, Karl Friederich Griffin Dawes 
blifvit u L nämnd till konteramiral och förordnad till kommen
derande amiral. 
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Amiral Dawes är född 1861, blef officer 1882, befordrades 
till kapten 1896 och till kommendör 1903. Hans senaste be
fattning var som chef för sjökrigsskolan. 

Organisation. En ny organisation af marinens öfversty
relse lär vara under planläggning, genom hvilken kommende
rande amiralen icke längre skulle vara chef för marinen utan 
blott föredragande af marinärenden inom försvarsdeparte
mentet. 

Amiralstaben skulle blifva ett själfständigt verk. 
Såväl kommenderande amiralen som chefen för amiral

s taben skulle vara konteramiraler och förordnas af konungen. 

Befästande af H orten. Den nyutnämnde kommenderan
de amiralen har uttalat sig beträffande örlogsstationen i Hor
ten. Enligt t.ans åsikt är marinen i absolut behof af en be
fästad hufvuclstation. Horten ligger icke på det ställe, som 
i sjöstrategiskt hänseende erbjuder de största fördelarna. Om 
man därför hade valet fritt och skulle anlägga en fullständigt 
ny station, skulle knappast Horten utses härtill, men nu äro 
allaredan så stora belopp nedlagda på Horten och andra hän
syn spela in, hvarigenom det knappast kan blifva tal om att 
flytta stationen; men att i så fall befästa Horten höll amiralen 
för oafvisligt. 

Krigsöfninrtar. Krigsöfningar hafva i slutet af augusti 
~;fhållits mellan Arendal, Risör och Kristianiafjorelen under 
ledning af den nyutnämnde chefen fö r amiralstaben, kom
mendör Berglund . I öfningarna hafva deltagit pansarbåtar
na N or ge och Harald Haarfagre, kanonbåten Frithiof, jagarna 
Draug och Valkyrien, torpedbåtarna Hai, Delfin, Storm, Trods, 
Skarv, Örn, Ravn, Teist, Djerf och Dristig samt undervattens
båten Kobben med moderfartyget Tyr. 

Undervattensbåtar. Kobben har under sommaren delta
git såväl i eskaderöfningar som krigsöfningar. Den har före
visats för ett flertal medlemmar af stortinget, för regeringen 
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och högre landtofficerare och därvid utfört en del dykningar 
i Kristianiafjorden. Som1 moderfartyg för Kobben har den 
gamla kanonbåten Tyr tjänstgjort. Bland annat hafva försök 
gjorts att medelst Tyr lyfta Kobben från hafsbotten. Kobben 
sänkte sig på Langgrunden utanför Horten och lade sig på 
botten på 15 meters djup. Tyr varpade sig öfver undervat
tensbåten och satte sig i telefonförbindelse med densamma. 
Medelst dykare påskrufvades luftslangar mellan fartygen, 
hvarefter med hjälp af Tyrs stora högtrycksackumulator flera 
af Kobbens tankar länsades, hvarigenom den bringades upp 
till vattenytan. 

Två officerare hafva beordrats afresa till Holland, Frank
rike, Italien, Tyskland och Österrike för att sätta sig in i de 
nyaste konstruktionerna på undervattensbåtarnas område. 

Glommenlinjen. En kunglig proposition om användande 
af 5 mil!. öfverskott har förelagts stortinget. Häraf föreslås 
att använda 2 mil!. till nybyggnader för flottan (se ofvan), 1

/ 2 

mill. till befästningar i Ofoten och l 1
/ 2 mill. till befästande af 

Fossumafskärningen i Glommenlinjen. 
Propositionen anför, hurusom det är nödvändigt att för

svara tillträdet landvägen till Kristiania. Befästningen i Fos
sumterrängen skydda de stora industriella anläggningar och 
de kraftkällor, som finnas vid denna del af Glommen mellan 
Öjerens sydspets och Grönsund. Dessa kraftkällor kunna blif
va af betydelse för hela sydliga Norge. 

Danmark. 

Budget. På grund af försvarslagen af sept. 1909 har för 
flottan ytterligare beviljats c:a 2, 03 2 mill. kt'. hvaraf utgå till 
nyanskaffning af torpedbåtar c:a 1,420,000 kr. , för reparation 
och modernisering af kryssaren >> Hejmdab 225,000 kr., för an-
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skaffning af röksvagt krut 72 ,000 kr. och till minförsvaret c:a 
::3 13,000 kr. 

'ö[ningseskadem. Under 1910 består eskadern af följan
de fartyg: pansarfartygen >> P eder Skran1», » Olfert Ficher» och 
'> Herluf Trolle >> , Kryssaren »Hejmdah, minfartyget Hj~lperen , 

ti st. torpedbåtar och und ervattensbåten >>Dykkeren ». 

Tyskland. 

Förläggning m. m. Die Hochseeflotte's l:a eskader (de 
8 nyaste slagskeppen) är sedan början af april förlagd till 
Nordsjön med bas i \Vilh elmshaven. Officiellt motiveras den
na omläggning dels cläraf, att Kejsar-vVilhelm-kanalens nu
Y:lrande slussar ej medgifva de största fartygens genomfart, 
dels af att de stora hamnanläggningarna i \Vilhelmshaven nu 
~iro färdiga. 

>> Die Hochseeflolte » har för den kommande vintern er 
h ållit följande sammansättning: 

l Eskadern: 
Slagskeppet W eslfalen (Vize-Adm. Pohl) ; 

Nassau ; 
Schlesien ; 
Rh einland ; 
Posen ; 
\Vettin ; 
Meclden bur g ; 
Hannover (K.-Adm. Grapo,Y ). 

il Eskadern: 
Slagskeppel Preussen (Vize-Adm. Schröder) ; 

,, Schlesvig-I-Iolstein; 
Pommern ; 
Hessen ; 
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Slagskeppet Elsass; 
>> Lothringen; 
>> Braunschweig (K.-Adm. v. Dambrowski ) . 

I II eskadern ingår dessutom slagskeppet Deutschland,. 
hvilket är >>Flotten-flaggschiff», förande högste befälhafvar ens ,. 
Admirl,ll v. Holzendorffs flagga. 

III . Spaningsfartygen (»Aufklärungsschiffe ») slå under 
befäl af V.-Adm. von B eerin gen och utgöres af : 

l Diu. 
pansarkryssaren Bl Licher (flaggskepp ); 

>> von der Tann; 
kryssaren Mai n z ; 

» Kolberg (efter verkställda profturer ); 
Dresden. 

Il Diu. 
pansarkryssaren Roon (K. -Adm. Bachmann); 

» Yorck; 
kryssaren Cöln (efter verkställda profturer) ; 

~ Li.ibeck ; 
» Stettin. 

De små kryssame Blitz, Pfeil och Hela utgöra tenders för 
slagskeppseskadrarne och torpedbåten D . 4. är tender för spa
ningsfartygen. 

Torpedbåtsflottilj erna hafva följande sammansättning och 
sortera under »Hochseeflotle » under nedan angifn a tider: 

1 :a j'lottiljen (Manöverflottilj) . (Tillhör Hochseeflotte 9
/ 0 

-
1 0/r: och aug.-dec.) Chefsfartyg S. 149. 

I H a l f f l o t L i l j c n: S. 138, S. 140, S. 141, S. 142 
oc h S. 143. 

I I H a l f f l o t t i l j e n: S. 144, S. 145, S. 146, S. 147 
oc h S. 1-±8. 

2:a Flottiljen (Skolflottilj). (Tillhör Hochseeflotte n/r;-
dec .) Chefsfartyg: V. 180. 

I I I H a l f fl o t t i l j e n: V. 162, V. 163, V. 164, V. 181 
och V. 182. 
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I V H a l ff l o t t i l j e n: G. 169, G. 170, G. 171, G. 172 

och G. 173. 
· 3:e Flottiljen (Reserv-flottilj ). (Tillhör Hochseeflotte 15 

aug.-dec.) Chefsfartyg: G. 112. 
V Halfflottiljen: G. 108, G. 109, G. 110, G. 111 

och G. 113. 
_]{l H a l f f l o t t i l j e n: S. 96, S. 98, S. 99, S. 100 

och S. 101. 
4:e F lottilj en (Manöverflottilj). (Tillhör H ochseeflotte 9 /o 

-
10

/ G och 15 aug.- dec.) Chefsfartyg V. 150. 
V II H a l f f l o t t i l j e n: V. 151, V. 152, V. 153, V. 154 

och V. 155. 
VIII Halfflottiljen: V. 156, V. 157, V. 158, V. 

159 och V. 160. 
5:e Flottiljen (Skolflottilj). (Tillhör H ochseeflotte 9/o-

dec.) Chefsfartyg S. 125. 
IX Halfflottiljen : S. 114, S. 115, S. 116, S. 117 

och S. 119. 
X Halfflottilj e n: S. 120, S. 121 , S. 122, S. 123 

och S. 124. 

J1 aterielen. 4. st. nya torpedbåtar äro försålda till Turkiet. 
Torpedbåten »G. 175 » löpte af stapeln den 24 febr. 
Pansarkryssaren »G» (systerfartyg till »von der T ann>>) 

löpte den 7 april af stapeln (Blohm & Voss, Hamburg) och 
erhöll namnet »Moltke ». 

Torpedbåten »V. 185 » löpte den 9 april af slpeln. 
»S. 117 ,, har den 21 maj gått af stapeln (Schichau ). 
Slagskeppet »Ersatz Frithjof» löpte den 30 juni af stapeln 

(Schichau, Danzig) och erhöll namnet »Oldenburg ». 
Den på Germania-varfvet byggda torpedbåten G. 173 upp

nådde en proftursfart af 32,019 knop. Denna båt är den första 
som försetts med Zoelly-turbiner. 

Den nya flod kanonbåten » Otten har transporterats till 
Ost-Asien som ersättning för den utrangerade »Vorwärtz >>. 

Det nya slagskeppet »N as sa u » har utfört vissa prof med 
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ammun itionshissar m. m., under gång i hög sjö (vindstyrka 
7- 8), hvarvid tillfredsställande resultat uppnåtts. 

Under året beviljade nybyggnadsanslag äro fördelade till 
byggandet af: 

slagskeppet »Ersatz Hagen » å Howaldtswerke, Kiel; 
Aegin å Schichau W erft, Danzig; 
Odin » å Genuania W erft, Kiel ; 

pansarkryssaren »J » hos Bl ohm & Voss, Hamburg; 
kryssa ren »Ersatz Gormoran » å vVeser- \Verft, Bremen; 

» Condor » å Kaiser!. Werft, \Vilhelms-
haven ; 

6 torpedbåtar hos Vukan, Stettin; och 
6 Germania, Kiel. 
De gamla slagskeppen >> Bayern>> och »Sachsen » hafva ut

rangerats som krigsfartyg. »l(urfi.irst Friedrich vVilhelm » och 
» vVeissenburg» äro försålda till Turkiet för en summa af 9 
milJ. mark hvardera. Fartygen skola under turkisk flagga 
bära namnen » Kaireddin Barbarossa » och » Torgut R eiss ». 

Tysklands sista segelörlogsfartyg »Nixe », har den 7 maj 
lagts upp och begagnas nu som »Bureauschiff». 

Pansarkryssaren »von der T ann » fördes i maj till Kiel, 
där de sista arbetena å fartyget utfördes, hvarpå densamma 
den l sept . började sina profturer. Fartygets lmf\-uddata äro: 

Längd l 71 m . 
Bredd 26, 5 m. 
Djupgående 8,1 m. 

Deplacement omkring 19,000 tons. 
Maskinstyrka 41,000 hkr. (Parsons-turbiner). 
Antal pannor 18. 
Kolförråd normall l ,000 tons. 

» maximal 2,800 
Bestyckning: 

8 st. 28 cm.k. 4 dubbeltorn; 
10 )) 15 )) i kasematt; 
16 8,8 » 
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Vid företagen proftur har en fart af 27, 63 knop uppnått 
med cirka 71,500 hkr. (kontrakterad fart: 24 knop). 

Singskeppet »Posen » uppnådde vid profturen en fart af 
20,oG• knop med 28,117 hkr. Kryssaren >> Kolberg » har vid 
profturen uppnått en fart af 26,17 knop med 27,422 hkr. 

Den 14 maj utrangerades som krigsfartyg kryssaren 
»J ag d » (byggd 1888). 

1\ olningsresultal. Singskeppet » Schleswig-Holstei11» om
bordtog elen 18 mars 700 tons kol , hvarvid medeltalet tons 
per timme utgjorde 493, 8 • 

Pansarkryssaren » Bliich er» ombordlog den 11 aug. 1,100 
Lons kol på 2 1

/ 2 timme från pråmar (440 ton per timme). 

Haverier. Kryssaren »MiincheiH kolliderade den 13 april 
med torpedbåten »S. 122 ». Torpedbåten rammades nära ma
skinrummet och led så svära skador att båda maskinrummen 
och l eldrum vattenfylldes. Torpedbåten kunde dock hållas 
flytande och inbogserades af tvenne andra till Sassnitz. Krys
saren blef endast lätt skadad vid bogen. 

Under natten 16-17 aug. rammades torpedbåten »S. 32 » 
af torpedbåten »S. 76 »; båda båtarna sjöi1ko, men besättning
arna räddades ombord å kryssaren »Danzig , . 

Hcmdelsmarinen. Netto registertonnaget af Hamburgs han
delsflotta har uneler de senaste 10 åren stigit med 83, 32 %, upp
gående 1910 till 1,570,365 tons (fördeladt på 1,185 fartyg). 

England. 

BLLclget m. m. Det i mars af regeringen framlagda an
slags}iskandet för flottan uppgår till 40,603,700 pund (netto) 
för 1910- 1911 års slat. Af denna summa skulle till nybygg
nad af fartyg anslås 13,279,830 pund (mot 8,885,194 pund 
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föregående år), h varigenom Englands styrka i »Dreadnoughts >> 
och »lnvincible »-kryssare kunde jämförd med Tyskland be
räknas blifva sålunda: 

1912 
Y åren ........ . 
Sommaren .... . 
Hös ten ....... . 

England. 
Slagsk. Pkr. 

14 6 
8 

\'intern . . . . . . . . 19 

S:a 

20 
22 

27 

Tyskland. 
Slagsk. Pkr. 

8 3 

10 3 

S:a 

11 

13 
Regeringens förslag upptager en ökning af personalstyr

kan af 3,000 man eller till en totalstyrka af 131 ,000 man. 

Materiel. Följande torpedfartyg hafva gått af stapeln: 
jagarna , vVolverine , (af 1908 års program) , Racoon », 

'·' Scourge", >>Basilisk", >> Parrmnatta". 
Beräffande australiska jagarue Parramatta, Yarra och 

\Varrego äro följande data bekanta: Deplacement 711 tons, 
liingcl 7 4,, m., bredd 7,4 m. ; turbiner, flytande bränsle, 26 
knops fart, aktionsradie 2,500.' Bestyckning: 1 st. 10,2 cm.k. 
och 3 st. 7,6 cm.k. jämte tre 45 cm. torpedtuber. 

Slagskeppet , st. Vincent» har vid fullkraftsprof uppnått 
en fart af 20,9 knop med en kolåtgång af 0,66 2 kr. per hkr. 
och Limme. 

De för Australien och New Zeeland beställda pansarkrys
same skola byggas hos Brown & C :o ( Clydebank) och Fair
field Shipbuilding C:o (Govan). De skola byggas i likhet med 

In clomitable >> och få ett deplacement af 18,290 tons. Längd 
173,7 m., fart 25 knop. 

De 4 under byggnad varande kryssarue af City-klassen 
(1909 års program) skola bära namnen: »vVeymouth " (Arm
st rong), "Dartmouth , (Vickers), »Falmouth , (Beardmore) 
och »Yannouth » (London & Glasgow Shipb. C:o). 

Följande nya fartyg hafva löpt af stapeln: 
kryssaren »Bristol>> (program 1909-1910) , försedd med 

Cur tis-turbiner och två propellrar, 
jagaren »Rattlesnake » (14 mars), 
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jagaren »Savage >> (lO mars). 
Undervattensbåtarne »C. 37 » och »C. 38 » hafva färdigle

vererats af firman Vickers & Sons. 
Jagaren »Nautilus » har den 30 mars löpt af stapeln vid 

Thames Iron W orks. 
Slagskeppet »Hercules » löpte den 10 maj af stapeln hos 

Palmers, Y arr o w. 
Undervattensbåten »C. 33 » har löpt af stapeln i Chatham; 

den är 133 fot lång, 13 fot bred och har i nedsänkt läge ett 
deplacement af 321 ton. Maskiner om 600 hkr. gifva fartyget 

i ytläge en fart af 13 knop. . 
Pansarkryssaren »L i on » har i augusti löpt af stapeln l 

Devon port, slagskeppet » Orion » i Portsmouth och kryssaren 

»Blonde » i Pembroke. 
Undervattensbåten »C. 34 » löpte den 8 juni af stapeln i 

Chatham. 
»Naval and Militm·y record » har offentliggjort följande 

uppgifter angående kostnaderna af sist byggda fartyg: 

Lord Nelson 
Agamemnon 
Dreadnought 
Bellerophon 

Fart . Deplacement. Totalkostnad. K ostnad per ton . 

18 16,500 1,654,098 pund 100 pund 

18 16,500 1,651 ,289 100 )) 
21 17,900 1,813,100 101 )) 
21 18,600 1,765,342 9± 

T emeraire . . . 21 18,600 1,743,955 93 
Superb . . . . . . 21 18,600 1,660,446 90 

St. Vincent .. 
Collingwood 
Vnngnarcl 
Neptune .. . . 
Invincible 
[nflexible 

21 
21 
21 
21 
23 
23 

19,250 
19,250 
19,250 
19,900 
17,250 
17,250 

fndomitable 23 17 ,250 

1,754,615 91 

1,731,640 90 
1,607 ,781 83 

1,728,449 90 

1,768,995 102 

1,728,229 100 

1,761 ,080 102 

Indefaligable . 23 18,750 1,547 ,426 82 

)) 

Skjutförsök med en å »Revenge » uppställd ny, 34,s cm.

knnon mot de t gamla slagskeppet >> Edinburgh » hafya företa

gits, s~i rskildt i afsikt alt utröna genomträngningsförmågan p å 

l ., 

stora afstånd. 
fredsställand e, 
a f 1910- 1911 
non er. 
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Resultatet lärer hafva varit synnerligen till
och man förmodar, att en del af slagskeppen 
års program skola bestyckas med sådana ka-

Jagaren »Viking » gjorde vid proftur en fart af 33,
7 

knop. 
Torpedkanonbåten »Hebe» är ombyggd till tender för 

undervattensbåtar. Den är försedd med starka elektriska ma
skiner för laddning af accumulatorer och starka luftpumpar 

för torpedernas luftfyllning. Den är dessutom försedd med 

m insvepnings- och kontramineringsmateriel och en gniststa
tion med 400 dist. minuters verkningsradie. Fartyget skall 
s tationeras i Dundee. 

Af de för 1910- 1911 års byggnadsprogram beviljade 20 
jagarn e äro sex redan under byggnad: 2 byggas hos Yarrow, 
2 hos Thornyeraft och 2 af Parsons Marine Steam Turbine C:o 
(den senare bygger endast tubinerna och låter skrofve t byggas 
hos Denn y Brothers, Dunbarton). De öfriga 14 jagarue äro 

beställda hos olika firmor. Dessa jagare skola i allmänhet 
likna 1909 års med ett deplacement (lätt) af c:a 770 ton, längd 

73,2 m., bredd 7," m . Fart: 27 lmop (med 14,000 hkr.). Be
s tyd>ning: 2 st. 10,2 cm . k. och ett antal 7, 6 c.m k. 

Slagskeppen »Centurion » och »Barfleur », pansarkryssa
ren »Nelson » och kryssaren » Melampus » hafva utrangerats 
och försålts å auktion i Portsmouth. 

De hittills färdiga af år l 908 beviljade jagare h af va Y id 
profturer nått följande farter (vid 4-timmars prof): 

>> Beagle » 27, 0 , , , J-Iarpy » 27, 7 , »Scourge » 27, 0 , , »Renanh 
'2 7,4 och » \Voherine » 27 ,2 knop. 

Enligt lwacl Mr. Mc Kenna i underhuset uppgif,it, skulle 
a f under innevarande år på började jagare nio kunna färclig 

s liillas på 15 mån. och elfva på 18 mån. Af jagare tillhörande 

1909- 1910 års program är redan en, »Reclpole », löpt a f s ta 
pel n och afses jämte öfriga blifva färdiga : 2 i januari , 1 i m ar s 
och 17 i april 1911. 

Angående elen i Devenport sjösalta pansarkryssa ren 
L i on » h af va följand e uppgifter förekommit i pressen: Uingd 
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'213," m. Bredd 27 m. Djupgående 8, 4 m. Deplacement 
26,880 tons. Bestyckning: 8 st. 34,s cm. lmnoner 1 dubbeltorn, 
samtliga i midskeppsuppställning, 24 (el. 20) 10,2 cm. k., 5 st. 
.53 cm. torpedtuber (4 sido- och 1 häcktub). Sidopansaret 
sträcker sig från öfre däck till 2, 1 m. under vattenlinjen och 
har såväl större utsträckning som motståndsförmåga än pan
.sm·et å >>Invincible>>. Gördelpansaret angifves hafva en tjock
lek af 248 mm. och pansardäcket 76 mm. För- och akter
.skeppet äro icke bepansrade. Turbiner arbeta på 4 axlar med 
70,000 hkr., gifvande fartyget en fart af 28 knop. Kolförrådet 
lärer med 1,000 ton öfverstiga »Indefatigable's », sålunda upp
gående till 3,800 ton. Kanontornens placering (angifna i mun
merordning för-ifrån): torn 2 upphöjdt, torn 4 ett däck läare 
.. b 
an torn 1 och 3, torn 3 för om tredje skorstenen. 34, 3 cm. 
projektilerna uppgifvas väga 567 kg. och krutladdningen 
213 kg. 

Beträffande slagskeppet >> Orio11» (stapelaflöpt den 20 aug.) 
.angifvas i pressen följande data: Deplacement 22,860 ton. Längd 
mellan perpendiklarna 166,1 m., bredd 26," m. Parson-turbi
ner om 27,000 hkr. monterade å 4 axlar, 18 pannor, 21 knops 
fart, kolförråd 2,700 ton, 1,000 ton flytande bränsle; gördel
pansar 102- 305 mm. tjockt. Bestyckning: 10 st. 34, 0 cm. ka
noner i clubbeltorn (alla uppställda i midskeppslinjen), ett antal 
10,2 cm. kanoner jämte 3 torpedtuber. En trefotsmast. Enligt 
>> Morning Post» angifves följande: Deplacement 23,500 

lon, 27,000 hkr. Bestyckning: 10 st. 30,5 cm. l'anoner i dub
beltorn (alla i midskeppsuppställning) jämte 20 st. 10,2 cm. k. 

Enligt » Engineering » skall kryssaren >> Blonde >> bestyckas 
m ed 10 st. 10,2 cm. kanoner, af hvilka 3 skola uppställas förut, 
~~ akterut och 2 å hvarclera sidan; den skall dessutom förses 
med 8 mindre kanoner och 3 torpedtuber. 

De båda för Australien och New Zealand under byggnad 
varande pansarkryssarue skola bära namnen >> Australia >> och 
>>N e w Zealand ». 

»Enginering » angifver följande data beträffande de för 
(kolonierna afseelda n ya pansarkryssarne: Depl. 19,100 tons. 

~- i:J41 ·-

Bestyckning: 8 st. 30," cm. k. och 16 st. 10,2 cm. k. Fartygen 
skola förses m ed turbinmaskiner om 44,000 hkr. och farten 
blifva 25 knop. Byggnadstiden beräknas till 24 mån. och 
kostnaden för hvarje fartyg ej öfverstigancle 33 mill. kronor. 

Vid företagna profturer hafva följande resultat vunnits: 
kryssaren "Gloucester » 26,296 knop med 24,335 k hr. 

>> Liverpool >> 26m1 24,718 >> 

>> Glasgow » 25,8 22,500 >> 
>> Newcastle >> 26,266 » 25,417 

Kryssaren >> N aj ad» är ombyggd till minutläggningsfartyg 
och från slutet af augusti månad förlagd till Chatham (där 
förut 4 liknande fartyg finnas). Bestyckningen utgöres af 6 
.st. 57 mm. k. 

Förbandsindelning m. m. I Portsmouth och Devonport 
:~kola upprättas reservflottiljer, beslående af äldre jagare. 

Den i Dundee befintliga undervattensbåtsflottiljen om
fattar etl antal af 12 båtar. 

På förfrågan i underhuset uppgaf förste amiralitetslorden 
att antalet af engelska flottans rustade fartyg var: 28 slagskepp 
i a k t iv tjänst med fulltalig besättning, 12 med endast stambe
:säUning, 15 med reducerad besättning; 65 jagare med fulltalig 
besältning jämte .36 kust-jagare, inga med reducerad besätt

ning. 

Personal m. m. Admiral Sir. A. Curzon-Howe har den 
:30 april öfverlagit befälet öfver Portsmouths örlogsstation och 
Vice-Admiral Sir Edmund Poe befälet öfver Medelhafsflottan. 

I Amiralitetet är en ny befattning inrättad: »Captain Su
per-intendent of contract built torpedoboat-destroyers ». 

Sedan det nya systemet för midshipmen's utbildning om
bord funktionerat i tvenne år, har amiralitetet utgifvit nya be
stämmelser för denna utbildning, i ändamål att göra densam
ma mera likformig och åstadkomma, att midshipmen utan 
genomgående af kurser och examina i land, skola efter 3-årio o 

:sjötjänst befordras till officerare. Under tvenne år, det första 

Tidskl-rifit i Sjöv,tisendet 35 
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o~h del sista, tjänstgöra de ombord å större fartyg , där de 
utom den praktiska tjänsten äfven erhålla teoretisk utbildning. 
Af båda kurserna midshipsmen, som samtidigt tjänstgöra på 
ett större fartyg, finnas tillsammans omkring sexton af hvarje. 
Dessa sexton indelas för undervisning i trenne grupper : en 
för sjömanskap och allmän sjötjänst, en för artilleri, torped
lära och navigation och den tredje för maskintjänst Under 
de första 14 dagarne efter embarkeringen få samtliga genom
gå alla tre grupperna för att blifva något bekanta med tjänsten 
i allmänhet. Därefter genomgår hvarje midshipsman alla tre 
grupperna, med 2 mån. tjänstetid i hvarje, hvarefter detta re
peteras med 1 1

/ 2 mån. tjänstetid. Utbildningens mål augif
ves vara framför allt en grundlig yrkesutbildning med inskär
pande af ansYarskänsla, och icke pluggläsning för examen. 

Orlogsstationer, varf m . m. Den nya örlogsstationen 
aosyth har under innevarande sommar börjat anläggas. 

Beträffande den i Rosyth under byggnad varande torr
dockan angifvas följande uppgifter: längel 259 m ., breeld 33,~ 
m. och djup 11,6 m. 

Den i Portsmouth uneler byggnad varande torrdockan är 
afseeld att göras 1,000 fot lång och 100 fot bred med 35 fots 
djup öfver clocktröskeln. Den afses blifva färdig på -± år och 
draga en kostnad af c:a 9 mill. kronor. 

I Livelpool anlägges (utan understöd från Amiralitetet) en 
Lorrdocka af 1,020 fols längd och 120 fots bredel (i dockpor
tarna). För anläggning af nya torrdockor vid Tyne eller Hum
her har understöd lämnats af Amiralitetet. 

Den nyligen i Clyde anlagda torpedYerkstaden (Fort Ma
tilda) skall nu utvidgas för en kostnad af 25,000 pund. 

Ofningar m . m. »Home-fleetS >> l :a och 2:a divisioner 
hafva verkställt sina prisskjutningar med kanon. Bland skjut
resultaten nämnas: 

Bellerophon: med 30,3 cm.kanon 33 skott 21 träffar ; 
Dreadnought >> » 35 » 19 
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Vanguard: med 30,5 cm.kanon 31 skott 12 träit~u; 
Te1neraire >> » >> 37 » 29 » 
Det sistnämnda fartyget uppnådde bästa resultatet; från 

ett af dess torn afskötos 8 skott på l min. 21 sek., hvaraf 7 
skott träffade. 

De sist utförda prisskjutningarna med kanon (Gunlayers' 
test) hafva gihit bland annat följande resultat: 

'f · 30,, cm.k. 16 skott 11 träff. 2,o, träff. i min. ,, .. .,_ nca , . . . . . v 

23,4 )) 24 
15,0 36 

>> Brilannia» .. 30,5 >> 13 
23,, 
15 

, Lord N els on >> 30,3 

23,4 
23,. 

,, ::\1 e w Zealand >> 30,;; 

)) 23 
55 
14 

,, dubb. 32 
,, ensam 11 

14,, )) 
21 

7 >2 " 
18 
45,2 )) 

11,3 )) 

17 ,, )) 

3,;; 
8 

3,28 
3,G4 
l >81 

2·,oG 

» 

23,4 )) 
14 
23 
50 
37 

11, :< )) 2.,:![, » 

15 17 >2 )) 2,u s » 
,, Te1neraire >> )) 29,, )) 

31 l ,, Vanguard >> 30,;; >> ,o., 11 ,2 )) 

»Majestic >> ... 30,5 15 l ,:; )) 3 )) 

15 >> 71 57 ,, " 5,s 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

I slutet af .JU11l månad afslutades flottans stora sommar
iifningar, hvarpå uppvisning för Konungen ägde rum. Beträf
fande de stora manövrar, som i år ägt rum kring irländska 
kuslen äro i år uppgifterna än mera sväfvande och obekanta 
iin fallet varit m1der de tvänne föregående åren, så att man ej 
ens närmelsevis kan angifva deras förlopp. Uti uppvisningen 
dcltogo: 36 slagskepp, 23 pansarkryssare, 6 pansardäckskrys
sare, -±8 jagare jämte dc nyaste Undervattensbåtarne med sina 
moderfartyg. Under första dagen företogas taktiska öfningar. 
T Yänne flottor, en >> blå» (under Admiral Poe), bestående af 
~fedclhafs- och Atlantereskadrarne, och en >> röd >> (under Admi
ral May), sammansatt af fartyg från >> HOJ~e-flceh, manövre
r aclc mot Jwaranclra . Svår tjocka inskränkte dock i hög grad 



öfningarnas omfattning. Under loppet af andra dagen ägde 

skjutöfningar rum med fartygen af >> Dreadnought»-klassen, 

mot bogseradt stridsmål (90 fot långt, och 30 fot högt) på af

stånd mellan 6,000 och 8,000 yards . Resultatet visade en 

träffprocent någo t öfverstigande 50. Efter afslutad skjutning 

företogos evolutioner, hvarpå flottan ingick till Torbay och 

ankrade. 

Vid innevarande å rs >> Gunlayers' test» har pansarkryssa

ren >> Natal» (bäs ta fartyg äfven 1909) uppnått följande, som 

världsrekord ansedt resultat: 

48 träffar af 56 skott ; med 23,4 cm. k . i medeltal 4, 47 , m ed 

19 cm. k. 5,u träffar per kanon och minut. Bästa 23,4 cm. 

kanonen sk jöt 5,,, träffar af 6 skott på 61 ,4 sek. Bästa 19 cm . 

k., 5,0 träffar af 6 skott på 40 sek. Rikoch ett-träffa r räknades 

som ' /2 träff. 

Jagarflottilj ernas prisskjutning med torped konuner att 

omfatta såväl dag- som natlskjutning. Följande bestämmelser 

äro bekanta. Vid dagskjutning: afstånd öfver 1,800 m ., mål

fartyget minst 60 m. lån gt, djupinställning beroende på målet : 

skjutande fartyg går m ed högsta fart. Vid nattskjutning skola 

alla tuberna vara klara för skott, ehuru endast e tt skott af

skjutes vid hvarje anfall. Först i sista ögonblicket bestämmes 

ln·ilken tub som skall affyras. Särskildt afseende skall fästas 

vid tidig affyrning, så snart det anfalland e fartyge t konunit 

inom farliga området för s trålkastare och artillerield. 

Diverse. Enligt >> United Service Gazette >> har England ar

lilleriutrustning färdig för 100 koffercliångare, som i krigstid 

skola tjänstgöra såsom hjälpkryssare. 

Den nya engelska 53 cm.-torpeden lärer skola få en längd 

af 5,64 m ., en vikt af c:a l ton och kunna tillryggalägga 6,400 

m. med 40 knop. 

Vid af >> Home-fleet >> företagen kolning fn'm kolångare 

ha fva följande r esultat ernåtts : 
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Ombordtagen Antal tons 

total kvantitet : p<'r timme: 

Britannia . . ... .. ......... . 1,049 232,6 

King E dward Vll ...... . . . . 904 187 ,7 

Hihernia .. . . .. ..... ... . .. . 1,020 175,8 

[-] industan ......... . ..... . l ,020 174,0 

Dominion 978 159,0 

New Zealand . . . .. . ... . ... . 1,090 169,0 

Shannon .. . ... .. .. . . . .. . . . 1,180 175,0 

Na tal ..... . .. . .......... . . 1,139 156,. 

A chilies 1,222 156,0 

Black Prince .. .. ... .... .. . . 1,130 155,0 

Vid lwlning i Scapa F low 

jan el e tider hl. a .: 

frå n kolångare uppnåddes föl-

Prince of vVales .. ... . 
Dread nought . . .. .. . . 
Lord Nelson ... .. . . . 

r nflexibl e .... . . .... . 
Africa . .. . ....... .. . 

Total k va nt. 

690 ton 
1,350 
1,050 )) 

1,200 
463 

Ton per tim. 

366,, 
278,0 

19l,G 
175,o 
109," (sista fart.) 

För att möjliggöra passagen under jänwägsbron öfver 

F irth of Forth (44, 2 m. ) skola farlygens gnists tänger så till

riggas, a ll de lätt kunna r efvas. 
P å slagskeppet >> ReYenge >> h ar man m ed god l resultat af

profval elektriska apparater för r engöring af fartygsbotten utan 

att fartyget hehöfver dockas . 
Del gamla slagskeppe t >> Hood >> har blihit afdeladt som 

Yak tsk epp i Qu enstowns hamn. 
Pansarkryssaren »Duke of Ed inhurgh >> har i augusti va

rit på grund vid St. Ca th erine point, m en kom efter c:a 8 

Limmar å ter fl o ll. utan skador. 
Jagarne >> Ostrich >> och >> Racehorse >> hafva k olliderat och 

lidit sdira skador (april). 
Und er gång i formering lwlliderade elen 14 juli slagskep

pen >> Hibernia >> och >> Britannia >> med elt segelfartyg. 
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Frankrike. 

J/arinpolilik, budget m. m . Den länge väntade flottlagen 

år den 7 februari i år framlagd för de lagstiftande myndigh e
terna . Dess grunddrag äro: 

Flottans sammansättning. 

1. S!ag[lotian: 

28 slagskepp (4 eskadrar om 6 fartyg jämte 4 i reserv); 

10 kryssare (eclaireurs d 'escadre) (2 för lwar eskader, 
jämte 2 i reserv); 

52 jagare (1 flottilj om 12 för hvarje eskader, jämte 4 i 
reserv. 

2. Fartyg för kolonierna: 

Sammaniagell 10 fartyg (pansarkryssare och kryssare) 
jämte aviso- och kanonbåtar efter behof. 

3. Fartyg för undervattensförsvar: 

94 undervattensbå tar, 4 minutläggningsfartyg; minsYep 
ningsfartyg efter behof. 

4. Specialfartyg: 

3 sjömätningsfartyg, 3 kust-transportfartyg, jämte skol
och fiskebevakningsfartyg efter behof. 

Fartygens lefnadsålder (räknad från stapelläggandet) är 

sålunda bestämd: slagskepp och utomland stationerade fartyg 

byggda före 1909: 25 å r ; dylika fartyg byggda efter 1909: 20 

ft r; kryssare : 20 å r; jagare och undervattensbåtar: 17 år; öf

r iga fartyg beroende på omständigheterna. 

flyggandet af fartyg som ersättning för föråldrad e, skall 

ske i så god tid att de kunna färdigställas vid tiden för d et 
gamla fartygets uppnådda tillåtna ålder. 

Följande antnl fartyg skola ständigt h ållas rustade: 

slugskepp i 2 flottor om hvardera 2 eskadrar, hvaraf minst 

en eskader med fulltalig och den andra med reducerad besätt
ning; 

fartyg, afseelda för tjänst i främmande farvatten: dä dc 

~iro i tjänst: fulltnlig besättning, eljest 1/
4 

besättning. 
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De aktiva förbanden tillhörande kryssarue jämte minst 

2 flottiljer jagare skola hållas med fulltaliga besättn~.nga.r, re

servkryssarne och öfriga jagare med reducerade be~attnm~.ar. 

Undervattensbåtar skola alla hållas m ed fulltahga besatt-

ningar. 

s p e cia/f ar tyg enligt särskilda bestämmelser. .. . 

För fartygen i singflottan innebär »reducerad besattnmg ,, 

att 3
/ 0 af fulltalig artilleri- och maskinpersonal jämte 1

/2 af 

öfrigt specialmanskap skall h ållas ombord. 

A.mnwnitionsutreclningar skola, utom de ombord befintli-

ga, h ållas till 1 1
/ 2 full utredning per fartyg. 

Följande hamnar och var f skola förbättras : 

Cherbourg (uppmuddring m. m.). . . 

l Brest: afslutandet af bygget med vågbrytare, utv1dgnmg 

af Penfeld-floden, utvidgning af dockan n:r 7, byggandet af 

moderna ammunitionsmagasin jämte kaj och kranar. 

l Lorient: bybcrbcrande af dockan n:r 3. 
de af ell l Toulon: hyggande af 2 dubbeldockor, anläggan 

a mmunitionsförråd med kaj m. m. vid Lagoubran. Uppmudd

rino· af redden. Diverse kajbyggnader. 

b Sidi-.4bdallah (Bizerte) : byggande af 2 stora dockor. 

1 Dunkerque: byggande af 1 torpedfartygsdock~. . 

Till lagförslaget är en byggnadsplan bifogad, e~1hgt hv1~ken 

under de närmast följande åren följande antal fartyg skulle 

ställas på stapeln: 
1910. 1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 19l9. S :a . 

slagskepp 2 2 2 2 2 2 2 1 1 16 

kryssare 

jagare 
lm elen·.-

båtar 

8 

1 l 

3 2 

lO 4 4 6 5 

Enligt » Moniteun skulle kostnaderna 
.. d l l" o o till progrnm m ets genomforan e )C opa Slb 

2 2 2 6 

3 4 20 

7 8 4 50 

för nybyggnads-

1,400 mill. frcs., 

hvi lka skulle uppdelas på 13 år. . . 

»Le Temps » beräknar samma kos tnad hll 1,480 milJ. frc~ . , 

af hYilka 1,120 skulle å tgå till byggande af slagskepp, 150 till 
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kryssare, 55 till torpedfartyg och 155 mil!. till underYaLtens
bålar. 

l ändamål att icke fördröja genomförandet af nvbww_ 
J JbM 

nadsplanen för flotian (ännu ej antagen) begärdes af mari
1
;_ 

minister ett anslag (för 1910) till påbörjande af tviinne slag

skepp. Detta anslag beviljades den l april af Deputeradekam
maren och den l april af Senaten. 

.1/uterielen m. m. Vid jämförande försök mellan jagare 

1~1cd olika maskinsystem hafva enligt >> Engineering >> följand e 

tarter uppnåtts: med Parson-Llll·biner 30,
30 

knop, med kolf

maskiner 28 knop, med kombineradt system af kolfmaskiner 

och Hateau-, Zoclly- och Breguet-Lurbiner 31,
3 

knop. Kolål

gå_ngen under . en timmas forcerad gång visade sig nua något 
mmdre med del kombinerade systemet. 

Undervattensbåten »Archimcde >> uppnftclde vid profluren 

en f:uL -~f 15,2 knop med 1,670 hkr. (kontrakteraclt: 15 knop 
med l,i}b0 hkr.). 

68-tons undcrva ttensbåtarna "Grondcur , , ,, Souffleun, 

":'hon " och »Truile » stationeras i Bizerta och hafva bogserals 
cflt (u Lan personal ombord). 

Slagskeppcn »Condorceh och »Diderol» skola i slutet a f 

oktober föras från SL. Nazaire till Brest där arbetena ombord 
skola afslutas. ' 

Singskeppet »Mirabeau >> beräknas blifva färdigt und er 
förra hälften af år 1911. 

Enligt en uppsats i »Moniteur de la Flotte », lwari tor

pedbåtens och undervattensbå lens sammansmälLande i en typ 

betecknas som. nära förestående, skulle man i Frankrike planläg

ga b~gga_~1det af en dykbåt om 700- 750 ton, görande 20 knops 

·!art ' yllage. Dess aktionsradie som ytbåt skulle vara liknande 

~n jagares och i nedsänkt läge 144 min. med 6 knop. Maximi

tart under Yattnet 12 knop. Den skulle förses med petroleum

motorer och hafva elektrisk drift i nedsänkt läge. Bestyck
ning: 7 st. torpedtuber (som "Pluvi6se »). 
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Slaflelollöpningor: undervattensbåten »Giffard » (Q 77) af 

1906 års program i H och efor t den l O febr.; 

undervattensbålen »Gay-Lussac » (Q 69) af 1906 års pro

gram i Toulon den 17 mars; 
slagskeppet »Vergniaud >> (sista fartyg af »Danton »-klas

sen) i Bordeaux den 12 april (stapellagd i nov. 1907); 

jagaren »Janissaire » (1907 års program, Parson-turbiner) 

Ho u en den 12 april; 
jngaren »Cavalien i Havre elen 9 maj ; 

undervattensbåten i '' Vendemiaire » i Cherbourg den 7 juli . 

Följande fartyg hafva utrungerats och delvis redan för-

sålts: 
kryssaren »Chasseloup-Laubal » (1893) ; 
kryssaren »Prolel» och »Inferneb; 
Lorpcdbåtarnc »157 >> och »56 » jämte »Mouette>>, »Drag

onnc » och >> Linois »; 
kustpansarfartyget »Redoutable », kanonbåten »Cocyle », 

aYisofarLyget , Jouffroy », kryssarue »Davoub och »d' Assas », 

torpedfartyget »Fleurus », jagaren »Argonaute », torpedbålarnc 

>> 155 » och »166 », undervattensbåten »Morse »; 

l\ ryssaren "Pascnl», torpedfartygen "A venturien och 

»Temeraire », skolfnrlygct »Elan » och torpedbåten »205 »; 

kustpansarfartyget "Valmy », av isofartyget »Fulton », jaga

ren »Eclair», fiskeri-inspektionsfartyget »Fureh. 
De båda i år beviljade slagskeppen skola bära namnen 

,,Jean Barh och »Courbet». Följande uppgifter äro bekant 

gjorda angående dessa fartyg: 
Deplacement: 23,467 ton, 29,000 hkr. , 4 eldrum, 3 skor

stenar, alla pannor med kombinerad eldning. Bestyckning : 

12 st. 30,r; cm.k. i G <lubbeltorn, hvaraf 4 i midskeppslinjen 

(2 för- och 2 akterut) och l bordvarts å hvarje sida , 2:a och 

;):e tornen skjuta öl\·er resp. l :a och 6:e (med 280° bcstryk

ningsYinkel); 22 st. 13,8 6 cm. kan. fördelade i 8 st. skilda kasc

malter (under tornen) med 3 kanoner i hvarjc utom de båda 

aktra , som enelast innehålla 2 kanoner. Lätt artilleri: 4 st. 

47 mm. kan. för båtnr och salut; 8 st . 90 cm. och 2 st. 75 cm. 
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s trålkastare. Fartygen komma att förses med 3 pansardäck 
om resp. 70, 48 och 30 mm. tjocklek. Besättning: 48 offi
cerare, 950 man. >>Jean Bart» bygges i Brest, »Courbet» i 
Lori en t. 

Profturer: jagaren »Fantassin>> har under ö-timmars prof 
gjort 29 knop, (Parsons-turbiner, petroleumeldning). Jagaren 
'' Cavalien (Parsons-turbiner) har på mätta milen vid La Heve 
gjort 30 knop. 

I Toulon skola tvänne jagare om 750 ton påbörjas och i 
Hochefort skola därjämte tvänne 400-tons undervattensbåtar 
(Q 90 och Q 91) byggas. En tredje undervattensbåt skall 
hyggas i Cherbourg. 

Personal m. 111. Högsta marinrådet har antagit ett förslag 
om återinförandet af graden » Capitaine de Corvette » omfat
lande 150 platser, hvilka skulle besättas med indragande af 
20 platser >>Capitaines de Vaisseau>>, 30 >> Capitaines de Fre
gate >> och 100 >>Lieutenants de Vaisseau>> . 

Förbandsindelning 111. 111 . Enligt utgifna bestämmelser 
skola följande fartyg hållas rustade i nedanstående förband 
under 1911: 

I eskadern: 

slagskeppen >> Liberte >>, >> Verite >>, (12 mån.); 
slagskeppen >> Patrie», »Republique >> , >> Democratie » och 

>> Justice >> skola efter 9 mån. ersättas af >>Voltaire>>, »Diderob , 
>> Condorcet» och >> Danton >> . 

I kryssanliuisionen: 

pcmsarkryssarne »Jules Ferry >> (efter 6 mån. ersatt af 
>> \Valdeck-Rousseau >>), »Edgar Quinet», >> Ernest Renan », »Ju
les Micheleb; 

repetitör: » Cbateaurenaulh : 
jagare: 12 st. (jämte minfartygen 

>> Hoche>>); 
,, C ou telas >> och 

reserufartyg.· >> StJffi·en >> l L G b ( oc 1 >> eon mn etta >> n1ed re-
el ucerade besättningar). 
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Dessutom tilldelas l :a eskadern: ballongfartyget ,, Foudre» 
(3 m ån. med fulltalig besättning, 9 mån. m ed reducerad re
servbesättning) . 

II eskadern: 

slagskeppen >>St. Louis >> , >>Gaulois>> (12 mån.) ; 
slagskeppen >>Charlemagne», >>Bouveb>, >> Jaureguiberry » 

och >> Carnoh ersättes efter 9 mån. af de från l :a eskadern kom
mande slagskeppen af Patrie-klassen. 

II kryssardiuisionen: 

pansarkryssorne >> Marseillaise >>, »Victor Hugo >> (ersatt efter 
{j mån. af >> J ules Ferry » och >> Condb) ; 

repetitör: »Guichen >>; 

jagare: 12 st., hvaraf tvenne som minutläggningsfartyg 
(>> Balliste >> och >> Flamberge>>); 

reserufartyg: >> Charles Marteb och >> Amiral Aube >> (med 
reducerade besättningar). 

I Toulon förläggas under 3 månader de från II eskadern 
afskilda 4 slagskeppen. 

I Brest: pansarkryssaren »Amiral Charner>>. 
Jforocko-diuisionen: kryssarue »Du Cbayla » och »Forbin >> 

jämte kanonbåten »Surprise :> . 
I Ost-Asien: kryssarue »Dupleix » och >> Kleben. 

Öfningar m. m. Följande uppgifter rörande årets pris
sk jutning med fartygens svåra och medelsYåra artilleri äro 
bl. a. offentliggjorda: 

Kamn. 

,, Democratie >> ..... . ..... . 
'· Gaulois >> 
,, Pa trie " 

Antal träff. 

34 
69 
33 

% 

54,, 

,, Liberte » . . . . . . . . . . . . . . . 14 18,a 
> Republique >> . . . . . . . . . . . . 29 13,5 

,, Charlemagne >> . . . . . . . . . . 23 7,
3 

> Jules Ferry>> . . . . . . . . . . . lO 4 
Resultaten af årets andra stridsskjutning å 

.::mgihas af >> Moniteun som medelmåttigt goda. 

Medelafst ånd. 

6,500 m. 
5,800 )) 

6,500 
6,000 )) 

6,800 
6,300 
7,500 

2 :a eskadern 
ÄfYen natt-
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skjutningar (afslåencle af torpedanfall ) lära h a fva lämna t 
mindre goda resultat, hufvudsakligen beroende af slrålkastar
nes tekniska brister och på dålig skötsel af desamma . 

Eldgifningsmeloden m ed >> Salves altenH~es et cadencees " 
pröfvades vid årets tredj e stridsskjutning m ed 1 :a eskadern, 
h varvid fartygen gruppvis afgåfvo eld mot ett föra n k rad t m ål. 
För att underlätta nedslagsbedömningen hade fartygen turvis . 
15, 20 eller 25 sekunders eldgifningsperioder. Hvarj e grupp 
gjorde f\·änne löpningar, en med hvardera sidans kanon er bä
rande. Afstånd: 5,000-7,600 m. Tid för eldgifnin: 6 min. 
kursen obekant för ar till eriofficeren . Gruppen >> Democratie
Verite >> erhöll bästa r csu llal el : 20 och 29 % (11 trä ffar på 1'/2 

min.). - Under strid sskjutningens förlopp visade sig fl era 
bristHilligheter i artillcrimaterielen, särskildt å »Justice », som 
r edan vid första löpningen fick 5 sl. 19 cm. kan. obrukbara. 

l r eskaderns prisskjutning gaf följande resultat (afstånd 
G,000- 7 ,000 m. ; mål: kustpansarfartyget >> Fulminan l») : 

Fartyg. Antal skott. Antal träff. Träff% Träff % 
(absolut) (p> tidsenhet) · 

»Sl. Louis >> 175 25 14,3 12," 
»Gaulois >> . ...... . 190 14 7 ,~ 7,:;j 
,, Charlemagn e » .. . 189 25 13,2 11 ,2 
»BO uYet» .. ... .. . 1-±9 :w 20, 8 22,r, 
>> .Taureguiberry , .. 98 30 30,0 33,~ 

>> Carn ob> ...... . . 92 17 18,. 21 ,s 
» Marseillaise » . .. . 113 :32 28,3 ')') -- ,! 
·> Gloire » .... . .. . . 136 18 13,2 10,, 
»Cond e » .. ..... . . 133 3-! 29,;, 20 ,8 
"Dupetit-Thouars >> 110 37 33,r, 2-! ,,, 

Summa 1,385 262 

m edeltal 18,0 % 

Ortogsstatinner, unr}' m . m . Jämte den und er byggnad 
\·ara nd e dubbla torrdockan (400 m. lång) i Toulon, skall ytter
ligare en sådan anläggas. Tröskelns djup vid lågva tten skalt 
blifva 12 m . (vid porten å t r edden) . 
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Diuerse. Torpedbå ten >> 192 » strandade den 28 jan. p a ön 
S L Marguerite, lwarvid bå len gick förlorad , men besättningen 
räddad es . 

Pansarkryssaren >> Ernest Renan >> gick på grund vid 
Bizerla vid rundsvängning eft er losskastning från en boj. 
E fler 5 dagars arbete togs fartyge t flott den 28 jan. seelan alla 
lösa effekter tagits från fartyget. Den helt nyligen utn ämnda 
fartygschefen blef genast från tagen sitt befäl. 

Kryssaren >> Chateaurenault» gick den 30 jan. und er disigt 
väder på grund utanför Cap SparteL Anledningen låg uti en 
förväxling af fyren på Cap Trafalgar med elen nyligen ändrad e 
fyren å Cap SparteL Det lyckad es dock p åföljande dag komma 
tlott m ed tillhjälp af »Du-Chayla », engelska slagskeppet »Corn
\\"allis » och tvenne bogserbå tar. Äfven denna fartygschef 
miste sitt befäl. 

Uneler nattöfning ulanför Cherbourg stötte torpedbåten 
» 269 >> på grund och skadades betydligt. 

Torpedbåten »132 >> gick under svårt väder på grund vid 
ön Porquerolles och led likalecles svåra haverier. 

Under en torpedskjutning rammades slagskeppet >> Hepu
blique >> Lätt under vattenlinien af >> Patrie » och erhöll en läcka. 

Under pågående krigsskjutning den 26 maj blef uncler
,·attensbåten »Pluviöse » rammad af passagerareångar en >> Pas 
de Calais » och sjönk genast på ett djup af 17 m eter. 3 office
rare och 24 man omkommo. Först uneler natten mellan den 
l O och 11 juni lyckades man efter flera misslyck ade försök 
lä Lla båten och föra elen i hamn. 

Några kolningsresultat vid 1 :a eskadern: 
Fartyg. Juni. Juli. 

> Patrie » . , . . . . . . . . . . 129 ton per timme 145 lon per timme 
d uslice >> . . . . . . . . . . . . 192 >> 160 » 
d ulcs Ferry >> . . . . . . . . 128 » 144 » 
»E rnest Renan » . . . . . . 80 >> 129 >> >> 

I ändamål att stuelera flygmaskinernas användning i SJO

försva rets tjänst är en kommission tillsatt under ordförande
skap af konteramiral Le Pord. 

'l 
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Mellan pansarkryssaren >> Marseillaise >> och skolfartyget 
,, Dugnay-Trouin >> hafva gnistmeddelanden utbytts på ett af
stånd af 2,400 km. 

Italien. 

Budget m. m. Deputeradekammaren har den 16 juni an
tagit marinbudgeten för 1910-1911. Den omfattar i hufvud
sak följande titlar: Allmänna utgifter 3,1 mill. lire, p ensioner 
m. m. 8,1 mill., till handelsmarinen 22 ,8 mill. och till örlogs
flottan 149,8 mill. lire. 

Personal m. m. Till marinminister är utnämnd konter
amiral Leonareli Cattolica. 

J1 ateriel. Fiat-San-Giorgio i Spezia har fått i uppdrag alt 
hygga 8 st. undervattensbåtar om 297 ton (i undervattensläge) 
med en aktionsradie af 650 min. med 12,s knop och 1,200 min
med 8 knops fart. 

Bv<rc>andet af de 3 nya slagskeppen, >> Conte di CaYOtH >> , v t>b 

»Leonardo da Vinci >> och >> Guilio Cesare >> har påbörjats å 
resp. varfven i Spezia, Oder o (Genua) och An saldo (Genua). 
De tvännc sistnämnda skola vara färdiga i början af 1913 
och elen förstnämnda i början af år 1914. 

Slagskeppen af ,, Conto di Ca voun -typen lära skola er
hålla en bestyckning af 13 st. 30,5 cm. k., uppställda i 3 triple
lorn och 2 dubbeltorn, samtliga i miclskeppslinjen. 

Arbetena å de 1909 beviljade kryssarna ,, Quarto >> , ,, lVIar
sal a>> och » Nino Bixio >> hafva p åbörjats: med elen förstnämnde 
i Venedig och med de öfriga i Castellamare. De anses bliha fär
diga under loppet af år 1912. Dessa kryssare slwla erhålla ett 
deplacement af omkring 3,400 ton och göra 29 knop. Bestyck
ning: 6 s l. 12 cm. k. , 6 st. 7, 6 cm. k. och tre torpedtuber. 

Stapelaflöpningar: Torpedbåten >> Garibalclino >> (.-\.nsaldo, 
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Sestri Ponente) i februari. Den ombyggda undervattensbåten 
»Foca >> löpte i mars af stapeln. 

Det nya slagskeppet >> Dante Alighieri >> har den 20 aug. löpt 
af stapeln i Castallamare, hvarefter fartyget af >> Sardegna >> bog
serades till Spezia för arbetenas afslutande. 

Beträffande >> Dante Alighieri>> angifvas följande data: 
längd 168,13 m., bredd 26,6 m., djupgående 8, 3 m., deplacem ent 
18,400 ton, indik. hkr. 29,000, gördelpansarets största tjocklek : 
23 cm. Bestyckning : 12 st. 30,5 cm. k. i fyra tripletorn, upp
s tällda i midskeppslinjen, 20 st. 12 cm. k., hvaraf 8 st. i dub
beltorn och öfriga i bredsidekasematter, 13 st. 7,6 cm. k. 35 st. 
mindre kanoner och maskinkanoner, 3 st. torpedtuber och () 
st. strålkastare. Maskinen utgöres af trenne grupper Parson
turbiner (3 propellrar). 

Profturer: Pansarkryssaren >> San Giorgio >> har under ett 
24 timmars prof gjort en fart af nära 24 knop. 

Slagskeppet >> Napoli >> har vid leveransprofturen löpt 21,s 
knop. 

Utrangerade fartyg: De gamla fartygen >> CastelfidardO >>, 
>Vesuvio », >> Caprera >> , >> Urania >> , >> Colonna>>, >> Murano >> , ,, ·Mest
ra >> , torpedbåtarna 64. S, 85. S, 148. S och 149. S jämte 8 st. 
2: a k lass och 2 st. 3: c klass torpedbå tar. 

Örlogsstationer, varf m. m. Den i Venedig under bygg
nad varande torrdockan beräknas kräfva en byggnadslid af 
.) 2 månader. Efter dess färdigställande skall en bassin om 
1,000 m. längd, 200m. bredd och 10m. djup anläggas Yicl Bot
lenighi i närheten af Mestre. 

Flottstationen i Brindisi är betydligt utvidgad och star
kare hcfästad. Man har dessutom planer på att anlägga en 
kanal mellan Brindisi och Ta rent (34 km.), emellan lwilka 
or ter sjö,·ägen är 110 distansminuter lång. 
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österrike-Ungarn. 

:11 ateriel. De sex 11 O tons torpedbåtarna I- VI, h vilka 
byggts af »Stabilimento tecnico >> , äro levererade och göra samt
liga öfver 28 knop (26 knop kontrakteradt). Torpedbåten VII 
löpte af stapeln i slutet af januari. 

Del nya slagskeppet »Erzherzog Ferdinand MaX» är i 
sommar efter afslutade profturer levereraett till staten. Upp
nåeld fart 20, ::. knop med 20,600 hkr. »Racletzky » beräknas 
Yara färdigt i november och >> Zrinyi» har i april gått af stapeln. 

Uneler årets lopp är nybyggnad af 6 st. undervattensbåtar 
påbörjad. Af dessa äro 2 af Holland-typ, 2 af Germania-typ 
och 2 af Lake-typ. 

»Slabilimento tecn ico >> i Triest har påbörjat byggandet af 
tvänne 20,000 tons fartyg. Enligt tidningsuppgifter skola de 
bära namnen >> Kaiser Franz J o se ph >> och >> Tegetthoff>,. De 
skola göra en fart af öfver 21 knop. De beräknas kunna fär
digställas i resp. oktober 1912 och mars 1913. 

På Danubius-varfvet bygges ett clepotfartyg för undervat
tensbåtar; deplacement 950 ton, fart 15 knop. 

Turbinkryssaren >> Admiral Spaun >> har vid profturerna 
nått en högsta fart af 27,07 knop och vid 12-timmarsprof gjort 
en medelfart af 24 knop. 

Spanien. 

>> Engineering >> lämnar följande uppgifter angående de un
der byggnad varande spanska slagskeppen. De skola båra 
namn en >> Espana >>, >> Alfonso XIII» och >>Jaime h. Af dessa 
har >> Espana >> påbörjats i december 1909 och >> Alfonso XIII» 
i februari 1910 (båda i Ferrol) och skola färdigställas efter 
resp. 3 och 4 år. Det tredje fartyget skall levereras först om 
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6 år och är ännu ej påbörjadt. Deplacement 15,698 ton, 
längd 132,6 m., bredd 34 m. , djupgående 7,8 m. Bestyckning: 
S s t. 30," cm. kan. L/50 i dubbeltorn, 20 st. 10,2 cm. i bred
.sidekasematter. Inga torpedtuber. Gördelpansar af max. 229 
mm., citadellpansar 152 mm., tvänne pansardäck af 25 och 
::18 mm. tjocklek. Fartygen skola förses med Yarrowpannor 
och Parson-turbiner med 4 propellrar. Fart: 19,5 knop. Ak-
1 ionsraclie 7 ,500'. 

Tre jagare om 376 ton skola levereras efter 6 år. De 
.skola bära namnen >> Bustamente >> , >> Villamil» och >> RequesenS>> 
(>Ch göra en fart af 28 knop. 

Af de planerade 24 torpedbåtarna äro 3 under byggnad. 
De skola få ett deplacement af 183 ton och göra en fart af 
26 knop (Parsonturbincr ). 

Den seelan år 1900 under byggnad varande kryssaren 
»Reina Regente >> lär skola påbörja sina profturer innevaran
de hös:t. 

I Ferrol a:nlägges en ny docka, som skall kunna taga far
lyg om 183 m. längd, 30,::. .m bredd och 12," m. djupgående. 

Turkiet. 

Den engelske konteramiralen Vlilliams har efterträdt kon
leramiralen sir D. Gamble som dclgifvare i marinministerie l. 

Sedan ett belopp af c:a 83 milJ. kr. (fördelade på 10 år) 
heviljats för floHans nybyggnad har i England bestäl.lts tvänne 
slagskepp och en pansarkryssare. På statsvadvet v1d Gyllene 
hornet har påbörjats byggandet af en del mindre farytg, hvar
jiim te varfvet omorganiserats och försetts med en stor flyt
docka. Sex kanonbålar och sex motorbåtar för flodtjänst äro 
b eställda i Frankrike. 

Beträffade de stora fartygen angifvas följande 
Slagskeppen : 16,500 ton, 20 knops fart (turbiner) . 

T idshift i Sjövdis·enclet 

uppgifter: 
Bestyck-

36 
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ning: 6 s t. 30,5 cm. k. i tre dubbeltorn, (två förut, hvaraf det 

ena högre, och ett akterut) sex 23, 4 cm. k . i tre dubbeltorn 

(ett bordvarts å hvardera sidan och ett akterut skjutande öf

ver 30,5 cm.-tornet), 14 st. 10,2 cm. k. - Pansarkryssare: de

placement 10,000 ton, 24 knops fart, bestyckning: 6 st. 23,
4 

cm. k . uppställda i tre dubbellom midskepps. 

Från T yskland hafva inköpts de gamla slagskeppen »Kur

furst Friedrich Wilhelm » och >> Weissenburg >> hvarjämte en 

division n ya jagare lär h afva inköpts . 

Grekland. 

Den af grekiska regeringen inköpta pansarkryssaren >> Gi

orgios Averob har i mars gått af stapeln i Livorno. Deplace

ment 10,000 ton, fart 24 knop, bestyckning: 4 st. 23,
4 

cm. k. 

L/45 , 8 st. 19 cm. k. och 16 st. 7,6 cm. k. jämte tre torpedtu

ber, 200 mm. gördelpansar och 51 mm. pansardäck. 

Förenta staterna. 

Förbandsindelning m . m. Alla färdiga torped- och un

dervattensbåtar jämte erforderliga hjälp- (depöt- ) fartyg äro in

delade i tre torpedflottor, som äro s tällda under de resp. tre 

stora flottorna. Enligt en uppgift är nuvarande fördelningen 

sålunda . 

l. Allantiska torpdedflottan: 10 elivisioner om 5 jagare (el

ler torpedbåtar) hvarclera och 3 undervattensbåtsdivisioner om 
5 båtar. 

2. Torpedflolian i Stilla lw fv e/: 3 torpedbå tsdivisioner 

och en undervattensbåtselivision om hvarclera 5 båtar. 
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3. Asiatiska torpedflottan: l torpedbåts- och l undervat

tensbåtsdivision om hvarclera 5 båtar. 

Den taktiska enheten, divisionen, består enelast af 4 bå

tar; elen 5 :e utgör r eserv. 

Torpedfartyg utom aktiv tjänst äro sammandragna i r e

servdivisioner, afseelda att vid behof falla in i resp. torped

flottor. 

Seclan l juli har Atlanterflottans slagskepp erhålli t föl

jand e indelning: 

1 Divisionen (K.-Adm. Schroeder) : Connecticut, Delaware, 

N ort h Dakota, Michigan. 

Reservfartyg: Florida, Utah. 

2 Divisonen (K.-Adm. Vreelancl): Louisiana, South Caro

lina, Kansas , N e w Hampshire. 

Reservfartyg saknas. 

3 Divisionen (K.-Adm. Comly) : Georgia, Nebraska, Rhode 

Tslancl, Virginia. 
Reservfartyg : Ohio. 

4- Divisionen (K. -Adm . Mm·dock ): Minnesota, Vermont, 

Missisippi, Idaho. 
Reservfartyg: Maine, Missouri. 

Materiel. Slagsl..-eppel >> Delaware >> levererades till staten 

den 15 februari, men har sedan dess undergått åtskilliga för 

ändringar i inredningen. 

Beträffande det i maj stapelaflöpta slagskennel >> Florida >> 

lämnas följande uppgifter: längel 155,4 m., bredel 26,9 m. , djup

gående 8, 7 m. , deplacement 22,180 ton , fart 20,," knop m ed 

28,000 hkr. S lörs ta kolförråd 2,500 ton. Bestyckning : 10 

st. 30,5 cm. kan., 16 st. 12,7 cm. kan., 4 s t. 47 mm., 2 st. 37 

mm. maskinkanoner. Besättning: 60 officerare och 954 man. 

Den 12 maj gick jagaren >> Sterretb af stapeln. Deplace

ment 750 ton, fart 29 ,5 knop, bestyckning: 5 st. 7,c cm. k., 2 

maskingevär, tre torpedtuber. 

Eskaderkolfartyget >> CyclopS >> har i maj sjösatts. Det är 

afsedt att rymma c :a 12,500 ton kol och att med användande 
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af 14 kranmaster kunna aflämna 1,440 ton i timmen. Tven. 

ne liknande fartyg äro beviljade och under byggnad. Kol

fartygen skola hålla en fart af 14 knop. 

~en 18 _juni sjösattes i Philadelphia den nya jagaren 

>> ~ewJs Warrmgton >> . Den är försedd med Cramp-Zoelly-tur

hmer, monterade på tvenne axlar och skall göra en fart af 

30 knop. 

Arbetena å nedanslående fartyg angifvas hafva, uttryckt 

procent af färdigt tillstånd, fortskridit sålunda (den 1 juli) : 

Slagskeppet Florida 68,
8 

% 
Utah 80, 0 >> 

>> vVyoming 28, 4 >> 

>> Arkansas 34, 0 >> 

--~ e_n gamla kryssaren >> Chicago >> har i Boston byggts om 

till ofnmgsfartyg för marinens reservpersonaL 

Den nya jagaren >> Roe >> , det första fartyg, som uteslutan

de eldar med flytande bränsle, har på mätta milen njort en 

fart af 31 knop (kontrakteradt: 29,
3 

knop) . to 

.. Af c~ e för. 1909 beviljade 4 undervattensbåtarna byggas 

tvanne VJd Umon Iron \Vorks (San Fransisco) , en hos Mor

gan & C :o (Seatlle) och den fjärde, en Lakebåt, i Bridge port. 

H vardera båten beräknas kosta 400,000 dollars. 

.. Ofningar m . m. Vid en af Atlanterflottans skjutöfningar 

erholl det nya slagskeppet »South Carolina >> (efter 3 månaders 

c~pedition) det bästa resultatet. Trenne af de fyra tornen er

hoHo 100 % träff på etl afstånd af 1,500 m. under en fart 

af 10 knop. Det förligaste tornet sköt på 4 min. 51 sele 16 

skott af hvilka samtliga voro fullträffar. Under öfningarna 

\'ar sjögång rådande. 

,.. El~ 24 tin:mars fartprof med Allanlerflottans fartyg har 

foretag1ts omedelbart efter en resa af 1,400' i ändamål att 

utröna fartygens maskiners effekt under >> averacre service con-

d
.. to 

Jtwns >> · , Samtliga fartyg, med undantag af tre, visade sig 

kunna halla en fart öfverensstämmande m ed eller öfverstigan

de leveransfarterna. Bland de tydligast framträdande brisl-
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fälligheter angåfvos vara matarepumparnas konstruktion, h vil

ken sedermera förbättrats. 

Under året hafva (utom artilleriskjutning) särskildt bogse

rings- och signaleringsöfningar varit omfattande. Ett slag

skepp angifves kunna bogsera ett annat med en fart af 9 knop. 

Bogserkablarna, 275 cm. långa , tagas på det bogserande far

tyget rundt aktra tornkransen. - Uneler vistelse till ankars 

hafva dagligen 1,200--1,400 ord signalerats fr ån och till flagg

skeppet. strålkastarnas an vändning för öfverbringande af 

signalmeddelanden tmder dager har Yisat sig framgångsrik. 

Så exempelvis lyckades man m ed strålJ;:astare öfverbringa m ed

delanden till ett fartyg, som befann sig 8' från hufvudstyrkan 

och på grund af disig Yäderlek knappasl kunde urskiljas. Af

ven i gnistsignalering hafva omfattande öfningar företagits och 

betydliga framsteg gjorts . 

japan. 

Budget. Staten för 1910- 11 upptager följande slut-

sununor: 
Marinen. Armen. 

Ordinarie stat . . . . . . . . . . . 38,474,715 74 ,610,567 

Extra stat . . . . . . . . . . . . . . 36,911,197 10,873,064 
--~~----------~~-------
75,385 ,912 yen. 85,483,631 yen. 

Agitationen för den nya fl ottlagen i J apan har åter på

börjats m ed förnyad kraft. Man framh åller h ärvid att sådana 

fartvg som >> Mikasa >> , >> Asahi >> , >> Fuji >> , >> Shikishima >> , >> SU\YO >> , 

c; Sagami >> och >> lwami >> numera blott kunna betraktas som far

tyg af andra linj en, och att >> Tango >> (ex. Poltava) efter nu a f

slutad ombyggnad dock står långt efler de nyaste fartygen i 

s tridsvärcl e. 

Förbandsindelning 111. 111 . En ny förd elning af torpedfar

tygen har under sommaren trädt i kraft. Enligt denna äro 

s tationerade : 
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Yokosuka ...... . 4 torpeddivisioner omfattande 16 båtar 
Kure .......... . 
Saseho 
Maizuru ....... . 
Tokeshiki ...... . 

3 
3 
2 
-! 

)) )) 

)) 

10 
12 
8 

16 

)) 

)) 

Tillsammans 16 divisioner omfattande 62 båtar 
M~tleriel. Slagskeppet ,, satsuma >> , byggdt å varfvet Yoko

suka, _ar sedan i våras färdigt. Dess bestyckning utgöres af: 
~- st. 30,G cm. k. L/45 , 12 st. 25,4 cm. L/45 (en modell som 
lar vara öfverlägsen 30 - cm l< L/40) 19 st 12 l' '" · ·· , ~ . cn1. ..:. och 
4 st ... 4,, :m. k. Elektrisk kraft till hjälpmaskiner är i stor 
utstracknmg använd. 

Slagskeppet >> Kawache >> förväntas kunna löpa af star)eln i 
oktober. 
o Pansarkryssaren »l{urama » anses kunna blifva färdia vid 
arets slut. 

0 

Den ny_~ pansarkryssaren lär skola byggas af Invincible
lyp och heraknas blifva färdia 1913 Den f·ao . ·tt d l f ~ 0 · l e ep acement 
a 18,u00 ton och skall bestyckas med åtta 30," cm. kan. L/50. 

De I~ya 2:a klass kryssarna hafva erhållit namnen >>Hira-
do >> , >> ChJkun1a >> och >> Y aha aj ,, De sl·ola a··. f f J· o · ~ c 0 01 a en art a 26 .... nop och bestyckas med 6 st 15 cm l· an y h .· .. 
l 

. .. .. · · h • >> a ag u vantas emma SJosattas i juni 1911. 
E~t rykte förmäler, att Japan på grund af egna verkstä-

elers Janasamma ai·bele sk ll l f f... . .. o c c , u a 1a va or afs1kt att beställa 
t vanne nya 23,000 tons slagskepp i England. 
.. . ~f~rpedbåtarn~ n:ris 6, 7, 10, 12, 14, 15 och 17- 20 jämte 
"koltmtyget >> KauJU Manl» hafva utrangerats. 

.. Örl~gsstationer, vwf 111 . 111. En ny kriashamn skall an-
laggas v. Id Chinkaiwan och beräknas vara ro·· ·d" c c 
.
1 

c c " al 1g on1 1 O år , 
c ragande en kostnad af 8 1/2 mill. yen. 

I Kopo ~nlägges en skjutplats för svåra kanoner. 
o .. Varfv.~t l Kure (Japans förnämsta) är betydliat utvidaadt saval betraffande docl· . h 1 .. . 

0 0 

' " . ~ol oc 1amnanlaggnmgar som verkstä-
der. A varfvel arbeta omkrina 93 000 l o ~ ' man mec fartygsbygg-

6 
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nader, kanon- och pansarplåtstillverkning, å krutfabriker och 
torpedverkstad. Bland viktigare nya anläggningar n ämnes en 
fabrik för tillverkning af Curtisturbiner. 

De båda i Saseho under byggnad varande dockorna (för 
fartyg af största deplacement) förväntas blifva färdiga under 
årets lopp. 

Brasilien. 

De hos Armstrong, vVitworth & C:o byggda scouts, 
>> Bahia >> och »Rio grande do Sub hafva vid leveransprofturer
na gjort resp. 27,

016 
och 27 ,5 knop. Fartygen hafva Parson

turbiner, monterade på 3 axlar ; tio Yarrowpannor. 
Jagaren ,, sergipe » har i maj gått af stapeln (Yarrow, Glas-

gow) och i juli företagit sina profturer, hvarvid en fart af 
27,

6 
knop uppnåddes (3 timmars prof). 
Det nya slagskeppet ,, sao Paulo >> (systerfartyg till >>Minas 

Geracs >> ) har med godt resultat af slutat sina profturer och le
vererats. Högsta uppnåelda fart är 21,62 knop (kontrakteradt 
'.W knop). Aktionsradie 12,913' med 10,5 knop. Vid leverans
profvet affyrades samtidigt 10 st. 30,s cm. k. och 11 st. 12 
cm. k. utan alt fartygets förbindningar däraf ledo skada. 

Det tredje stora slagskeppet >> Rio de Janerio >> , hvilket skall 
byggas hos Armstrong, Witworth & C:o, skall enligt uppgifter 
i engelska pressen få e tt deplacement af 32,000 ton, längd 
199,6 m., bredd 28 m. och djupgående 7,9 m. Bestyckningen 
skall utgöras af 12 st. 35,6 cm. k., 14 st. 15 cm. k., 14 st. 10,2 
cm. k. , 3 st. 5,

7 
cm. k. och sex maskingevär jämte 3 st. 45 cm. 

torpedtuber. Fartyget skall förses med Parsonturbiner, 4 pro
pellrar , och göra en fart af 22,s knop. Byggnadsticlen b eräk
nas till 2 år och kostnaden till c :a 53 mill. kr. 
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Argentina. 

Följande uppgifter äro bekanta rörande de båda nya 

slagskeppen >> Moreno » och »Ri va davia ». Längd: 190,, m., 

bredd 27,. m., djupgående 8, 7 m., deplacem ent 27,500 ton. Fart 

22,, knop (39,500 hkr. ), aktionsradie 10,200' m ed 11 knop 

och 3,600' med 22,, knop. Bestyckning: 12 st. 30,, cm. k. 

L/50, 1-:l: st. 15 cm. k . L/50, 12 st. 10 cm. k. och tvenne 53 

cm. torpedtuber. Fartygen skola förses med Babeock & Wil

coxpann or och Parson- eller Curtisturbiner. De skola byggas 

i Förenta staterna och leverares efter resp. 24 och 27 m ån _ 

Kostnaden per fartyg beräknas till omkring 40,300,000 kr. 

med full ammunitionsutredning. 

De 12 nya jagarna hafva erhållit följande namn : »Cata

marca>>, »Cordoba», »Ju g11y », »La Plata » (byggas i Tyskland): 

»Mendoza », »Rioja », »Salta», »San Juan » (byggas i Frankrike); 

»San Luis », »Santa Fe », >> Santiago » och »Tu cuman >> (byggas 

i England) och skola bes tyckas m ed 4 st. 53 cm. torpedtuber 

och 4 st. 10 cm. kan. levererade af Bethlehem Steel C:o. De 

skola h afva deplacement omkring 1, 150 tons (fullt utru stade) 
och göra en fart af 32 knop. 

Chile. 

Chiles regering lär i England haha beställt e tt slagskepp på 

20,000 ton, 4 oceanjagare och tYänne und ervatten sbåtar. 

- 565-
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Använda förkortningar: 

A. H. = Annalen der H y drographie und Maritim en Meteorologi e. 
A. T . = Artilleri-Tidskrift. 
A. N. G. = Army and navy Gazette. 
D. T. f . S. = Tidskrift for Sovmsen, Dansk. 
E . = Engineer. 
Eg. = Engineering. 

K. V. A. H. (T.) = Kungl. Krigsvetenskapsakademiens Handlingar (Tid-
skrift). 

L. M. F. = La Marine Franc;aise. 
I. M. - Illustrerad Militärrevy. 

J . el. T. T. = J ahrbuch der drahtlosen Telegraphie und Telephonie. 
J. R. S. I. = Journ al of the Royal United Service Institution. 
J . R. A. = The Journal of th e Royal Artilleri. 
M. d. I . F. = Moniteur de la Flotte. 
M. R. = Marine-Rundschau. 

M. G. S. = J\tiitteilungen aus dem Gebiete des Seewesens. 
N. = Nauticus. 
N. M. = The N autical Magazine. 
N. T. = Nautisk Tidskrift. 
N. T. f. S. = Norsk Tidskrift for Sovmsen. 

P. U. S. N. I. = Proceedings of the United States Naval Institute. 
R. A. = R evue d'Artillerie. 
R . M. = Re vu e Maritime. 
Ri. M. = Rivista Marittima. 
S. A. = Scientific American. 

S.N.m. T. K.= Svenska Nati onalföreningens mot Tuberkulos Kvartals
skrift. 

S. T. H . I. S. 
T. H. 
T. M. 
T. T. 
U. S. G. 
Y. 
V. F. 

Svensk Tidning för Handel, Industri 
Tidskrift i Militär h~Hsovård. 
'l'idskrift för J\tiaskinister. 

= T eknisk Tidskrift. 
= United Service Gazette. 
=Le Yacht. 
= Vär Flotta. 

och Sjöfart. 
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Rustade och till rustning anbefallda sjöstyrkor 
och fartyg m. m. 

Speciella skju.tskoleeskadern 

från l september till 31 oktober. 

(Se föreg ående häfte ) 

Följande förändrin g har ägt rum: Marininunderintendenten Syl

ven tjänstgör såsom fartygsintendent å pansarb åten Thule i stället för 

marinintendenten Lindqvis ter. 

Karlskrona rekryta.fdelning 

från midten af novemb er till slutet af maj. 

Afd elningschef: Kommendören af Klint; flaggadjutant: Kaptenen 

Gustafsson; stabsingenj ör: Mariningenj ören Herlin; stabsint endent: Ma

rinintenclenten Bergelin. 

Pansarbåten Äran. 

Fartygschef: Kommendörkapten en L euhusen; sekond: Kaptenen 

Arnelius; officerare: Löjtnanterna ÖrnbP-rg och N er man, Underlöjtnan 

ten Uggla; fartygsläk are: en marinläkare vid marinbkarekåren i flot

tans reserv. 

Pansarbåten Wasa. 

Fartygschef: Komm endörkaptenen L. P. Hamilton; sekond: Kap

tenen Prytz; officer are: Löjtnanterna Flygar e och Måhlen, Unelerlöjt

nanten Öberg; fartygsingen jör: Mariningenjören Ståhlberger; fartygsin

tendent : Marinunderintendenten D esthon. 

Pansarbåten Tapperheten. 

Fartygschef: Kommendörkaptenen Broman; sekond: Kaptenen 

Kraft; officerare : Löjtnantfln vVachtmeister, Underlöjtnanterna Ros och 
Calissendorff; fartygsingenjör ·: Mariningenjören Zetterström; fartygsin

tendent: .~ Marinunderintendenten Gynther. 

l l 
l 
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Pansarbåten Thule. 

Fartygsch ef: Kommendörk aptenen Akerhielm; sekond: K aptenen 

Liljencrantz; officerare: Löjtnantema Osterm.an och Stephensen-1\föller, 

Underlöjtnanten Hallström; fartygsingenj ör : Extra Mariningenjören 

Gri.lnberg; farlygsintendent: Marinunderintemlenten Lan der. 

Pansarkryssaren fylgia. 

(l\fidten af f ebruari till slutet af april.) 

Far tygschef: Kaptenen Grafström: officerare: Löjtnanterna Zan

-der, Sundblad och vVahlström; fartygsingenjör: Mariningenjören Schoer

ner; fartygsintendent: Marinintendenten E. B. E. Thörn; fartygsläkare: 

J1.1arinl äkar estipendiaten Johansson. 

Pansarbåten Dristigheten. 

(Midten af februari till slutet af april) 

Fartygschef: Kaptenen Lybeck ; officer are: Löj tnanterna Mörner, 

K . G. Rudberg och Unnerus; fartygsinten den t: Marinunderintendenten 

Rheborg. 

Logementsfartyget Stockholm. 

Fartygschef: Kaptenen P osse; officerare: Löjtnanterna Åberg och 

Grönb erg, Underlöjtnanterna Ulff, Lindström, Spens och Skarin ; far

tygsintendent: M arinunderintenclenten :Larsson; Fartygsläkare: Marin

l äkarestipendiaten Olsson. 

Stockholms rekrytafdelning 

från midten af november till slutet af maj. 

Afclelnin gschef: ICommenclörkapt en en U lff; fiaggaLljutant: Löjt

nanten Åkerhielm; stabsingenj ör: Mariningenjören Kinnman; stabsin

tenclent: Marinintendenten Dahlgren. 

Pansarbåten Göta. 

Fartygschef: K ommendörkaptenen Ulff; sekond: Kaptenen G. de 

Brun; officerare: L öjtnanterna Fevrell och Lindqvist, Unelerlöjtnanten 

Odqvist; fartygsintenclent: Marinintendenten Dahlgren; fartygsläkare: 

Marinläkaren Asplund. 

Pansarbåten Svea. 

Fartygschef: Kommendörkaptenen Ankarerona; sekond: Kaptenen 

Starck; officerare: Löjtnanterna ViT ester och N urna, Unelerlöjtnanten 

E nell; fartygsingenjör: Mariningenjören · Samzelius; fartygs intendent: 

Marinunderintenden Collberg . 
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Logementsfartyget Freja. 

Fartygschef: Kaptenen Wahl berg; officerare : Löjtnanterna John

son och Frick; Underlöjtnanterna Granström och Afzelius. 

Kanonbåten Svensksund 
(början af december till slutet af februari). 

Fartygschef: Kaptenen Celsing; officerare: Löjtnanterna M. E. 

Giron och Torelius. 




