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l. Hälso- och sjukvården inom japanska flottan 

under rysk-japanska kriget. 

Sedan jag 1910 h ade ä ran att såsom föredragande till Säll

skapl'[ a vlämna årsberättelse i h älso- och sjukvård ha åtskilliga 

111ar inmedicinska arbe ten sett dagen. Det mest dominerande 

l' L~ltne t bland dem intages otvivelak tigt av japanska flottans 

Tidskrift i Sjöväsendet. 29 
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medicinalbyrås stora arbete om hälso- och sjukvården ur d 

rysk-japanska kriget, anlagt och uppställt un rrcfär efter sa 
1 

er 
t> nnna 

plan som molsvarande verk om kriget m ed Kina 1894- 05 
• , m~ 

pa grund av det nu större materialet be tydligt rikare både m 
d. • . 1 o ll . . ed 

avseen e __ pa wne 1a els omfattnmg och de lärdomar, som kunna 

~ragas dm·av. Hopsam land et a v de m ånga primäruppgiftern 

Jämte elen följand e redaktionen av de t hela mås te fö r dylik: 

»s tand a rd works >> taga lång tid i ansprå k och utgör t illräckli 

förklaringsgrund för alt bok en ej bär tidiga re tryckn ingsår ä! 
1911. Hit kom el en ej förrän på hösten 1912, då mm-inöver

läkaren erhöll ett exemplar därav, vilket välvilligt s tällts till mitt 

förfogande. 

Som bekant höll den japanske marinläkaren S. S uzuki 

som under kriget i fråga var stabshikare hos amiral Togo, reda~ 
i sept. 1905 i ·Washington etl synnerligen uppmärksammat före

drag vid 14 :de årsmötet i Association of the mil i Lary sur g eons 

of the Uni led Stales angående krigserfarenheterna från m edi

cinsk synpunkt. 

I Sällskapets tidskrift, 68 årg. , 1905 har marinöverläkaren, 

doktor Karl Rudberg, lämnat ett ingående r eferat av nämnda 

SuzuJ,:is meddeland e, som strax förut på samma gång publice

rals i en am erikan sk och en engelsk m edicinsk tidskrift. Då 

man i nämnd a referat finner noggranna r edogörelser ej blo tt för 

så rbehandlingen och *Lskilliga d~irmecl sammanhängande om

stä ndigh eter utan ä ven för en mängd sanitära förh ållanden och 

anordningar såsom proviantering, färskvallenanskaffning, be

klädnad under vintern, tjänstgör in gsförh ållanden m. m. , kom

mer jag ej alt beröra dessa f rågor annat än i vad det senare 

fullständiga arbetet om hela kriget däru Linna n har att erbjuda 

ve rk liga nyhe ter. För övrigt förekomma däruti å tskill iga all

d'eles n ya l\apilel, såsom t. ex. om fiollans lasarettsfartyg och 

sju khu s, om profylaxen mot epidemiska sjukdomar, om erfa

renh eten m ed avseende på fö rfrysning och drunkning till sjöss. 

Yin terticl etc. etc., som innehå lla m ycket av intresse. 
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Lasaretts[ ar tygen. 

,Ltpanska flottan disponerade för sin räkning tvenne lasa

rett sfartyg, , saikio Man!» och >> Kobe Man1 , , nästan alldeles 

lika inredela och lika stora systerfartyg om 5,000 tons deplace

men t och 12 ti ll högs t 14 kn ops fart. Dessa ångare äro från 

början m ed stats understöd' byggda till lasarettsfartyg och ägas 

av ctl inh em skt ångbåtsbolag "Nippon Yusen Kaisa , , som se

dan de försetts med vanlig inredning, använder dem i r eguliär 

pos l- och passageraretrafik. I krigs lid återställas ångarn e en

ligt kontrak t med bolaget på 7 dygn i si tt ursprungliga skick 

till Ja are llsfar lyg. Japan använder sålunda i detta fall en mot 

andra länder molsatl, m en säkerligen betydligt m era praktisk 

ordn ing för konvenler ing av å nga re Li ll sjukvårclsbruk . 

Vartde ra fartyget stod under verkligt befäl av en cheflä kare 

av l"munenclörs rang. Övrig läkm·per sonal utgjordes av en 

älcl sll' k iru rg med kommendörkaptens och fem yngre sådana 

med löjtnan ts värdighet. För övrigt funnos ombord 2 apote

lckarc, en paymas ler för sj u l;. vårelen och 45 sjukvårdare från 

flol l:m. Sköterskor funnos ej . Besä ttningen utgjord es av ånga

ren s ordinarie kofferdikap ten, 3 styrmän, 4 maskinister och 

91 ma n, därav 30 eldare, samlliga civila. 

.\Ils som alls rymde fartygen 178- 186 pa tienter, fördelade 

pa flera avdelningar. Det övre s. k. båldäcket medtage t, ägde 

dc 1\ ra däck . Ovanifrån räknat benämneles de tre övriga resp . 

öne. m ellan- och undre däck och av dem var endast det övre 

. iind.t fram till backen försett med gångbord utefter sidorna . 

Uppt' på båLdäcket hade en ångslup och 8 vanliga bålar sina 

pla!s!'r och ägde för övrigt k onvalescenter vid vackert väder 

rät tigh et att vistas cl~iruppe. Slrax ak ter om fallrepen funnos 

pa l•ada s id or av båtd äck el el par mindre svängbara bommar 

lllcd tillhö rande tilj or och spel för ombord tagande av patienter 

i barar. Intill bonimarne var båtd äcket urskure t in åt för att 

lllÖjliggöra båra rnes insvängn ing å övre däck, seelan de hissats 

Upp iiYer relingen. Nä r väl bårarne så kommit ombord , be

fordrades sedan d e sjuke eller sårade i dem ned till den av

delning, dä r de skulle vårdas. 
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Vad beträffar utrymmesdisposition och inredning i no 
In-

bords, så inrymde det övre däcket längst akterut ett avskilt 
likrum, inrättat i de forna manskapsklosettrummeL Däcks
huset å delta däck innehöll längst akterut operationsavdelnino 

" med steriliserings- och förberedelserum, som genom elevator 
stod i förbindelse med underliggande kirurgiska sjukavdelning 
å mellandäck. Omedelbart där framför låg operationssalen 
med överljus från ett stort skyligth och sidoljus genom rymliga 
ventiler samt i övrigt försedd med a ll nödig kirurg isk komfort. 
För om operationsavdelningen fram till maskinskyligthet voro 
läkarnes hytter och m esslokal, rymliga och m ed bekväma an
ordningar, inrymda. Längst akterut, jämsides med opera tions
avdelningen lågo en del smärre hytter för apotek, sli pning och 
reparation av instrumenter, kliniskt laboratorium, fo tografiskt 
mörkrum samt arkiv för sjukjournaler. Omkring skorstenarne 
och maskinskyligthet v oro intendentens expedition, övermaski
nistens och kaptenens hytter jämte ett litet messrum för konva
lescenter av officers grad placerade. Däckshuset slutade förut 
vid akterkant av backen , som på ena sidan upptogs av ett stort 
tvådelat rum med desinfektionsugn och på elen andra av ång
tvättinrättning med tvältmaskin, centrifug och varmmangel. 

På mellandäck låg för om maskinkapp och rökfång· en stor 
medicinsk sjukavdelning om 44 och akter därom elen kirurgiska 
om 78 sängplatser; båda avdelningarne ägde ett mindre antal 
hytter för sårade och sjuk·e av officers rang. Kojerna voro 
konstruerade i två våningar och försedela m ed vanlig europeisk 
sängutreclning. Milt i sjuksalarue funnos stora matbord för så
dana patienter, som vistades uppe. På babordssidan av kirurgi· 
ska avdelningen låg Röntgenrummet. Varje sjukavdelning var 
försedd med egna bad- och klosettrum. Därjämte fanns en 
cell för sinnessjuke, madrasserad på insidan och i övrigt ut
rustad med vanliga säkerhetsanordningar. 

De japanska lasareltsfartygen ägde vidare i vardera boge~ . 
en större lastport, genom vi.lka patienterna kunde tagas in di
rekt på mellandäck från långs .sidan liggande bå tar. A ett av 
fartygen var på ena sidan ett särskilt sjukrum om 22 sängar 
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d t"'lln ingångar avbalkat, allt efter behovet avsett för kon-
111 e :-> • • l · f ll U d d.. k ,-a ]escenler eller smittosamma ISO enngs a . n re ac ·e t upp-
to"S ]iings t förut av en r eservsj uk sa l om 30 sängar, vidare av 
j sJ~1 askm - och kylrum, trossbolten för sjukvår-dare, förrådsrum 
för olika slags sjukvårds- och förbandsartiklar m. m. 

Någon trådlös telegrafi fanns ej installerad ombord, enär 
detta iinnu ej enligt då gällande konvention var tillåte t. På 
aruncl hä rav inträffade natte tid svårigheter för medd elanden 
" med flaggen och andra fart yg, enär man ej genom elektriska 
eller blinklanternor fick röja sin s tyrka . Gnisttelegrafi fram
halles därfö r av japanerna såsom e tt desideratum för la sa
rett sfart yg och är ju också enligt sista Haagkonventionen nu
mera Lillå le t. 

I betrak tande av japanernas sjögående personalstyrka om 
ej mindre än 22,700 man i m edeltal per dag måste tvenn e sjuk
vårdshrtyg om sammanlagt ej mer än 360 sängar anses syn
nerl igen li tet tilltaget, då enligt vanlig beräkningsgrund sådana 
erfordras för uppemot 7 % av den totala besättningsstyrkan 
(sårade 4 och sjuke 3 %) . >> Saikio » och »Ko be Mani» fin go 
ocksa ('somoftast gå hem alldeles överfulla med sårade och lä
karM !d agade över de olägenhe ter, detta medförde. Ängarne 
gjo rck va rdera inalles 17 resor m ed sårade och sjuke fram till 
fron ll'n och å ter Lill operationsbasen. »Saikio ManU» had e sam
ma nl;;g l 2,3 74 och »l{obe Mani » 2,542 patienter ombord und er 
krig t>l. A v dessa v oro emellertid endast resp. 255 och 230 eller 
in toto 485 sårade i verklig s trid, de å terstående utgjordes av 
tned irin ska och kirurgiska sjul,domsfall av allehanda slag, där
av o l~ eks fall ej mindre än 966. Under krigets lopp företogos å 
»Saikio Mani » 397 och å »Kobe Maru » 430 operationer samt 
verksiiil ides desinfektioner av r esp. 8,306 och 6,546 olika före
rna[ med anledning a v inträffade epidemiska och kon Lagiska 
sjukdoms fall å flottan. Fartygen gingo hem från fronten till 
operation sbasen först nä r de voro ful1belagda och av denna an 
ledning kommo olika p a Li enter a t t under olika lång tid vårdas 
a lasnre LLsfa rtygen, växland e från 2 till 14 dagar. Verksam
het en dä rslädes överensstämd e i allo med den å e tt lasa re tt i 
land. 
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Enligt rysk uppgift röjdes Rozdjestvenskis eskader gena 

sina egna lasarettsfartyg, vilkas lagstadgade ljusa färge r och n 
111 

tetid synliga lanternor och belysning göra dem synnerligen ägna~l
att uppläckas av fientliga spanare. Amiral Togo synes ha varje 

försiktigare i detta avseende, ty vid Tsushima, då ju dessa far~ 
tyg som bäst behövdes, befunno sig de båda japanska lån t 

borta vid kin esiska kusten och hunno ej fram förrän långt eft!r 

det slaget stått samt kund e endast medtaga en del sårade, som 

räddat sig i land på ön Tsushima. Ryssames lasarettsfartyg 

>> Koslroma » och »Orel» voro, som bekant, förut uppbringade 

av japanerna och kommo ej heller till användning för sitt egent. 

liga ändamål. Säkerligen skulle en mängd mi"inniskoliv ha kun. 

nat räddas, om man haft åtminstone något närvarande. Några 

erfarenheter om lasarettsfartygs taktiska upprädande under och 

omedelbart efter ·ett större sjöslag vunnos sålunda icke under 

kriget. Under japanska flottans operationer utanför Port Arthur 

m. fl. mindre aktioner kommo de emellertid gång på gång till 

åsyftad användning. 
Ä ven japanska armen disponerade under kriget en h el flot

tilj av ett par tiotal sjuktransportfartyg av något mindre storlek 

än flottans, även de väl inrättade och därutinnan tävlande med 

marinens. De gjorde från den långt avlägsna krigsteatern oupp

hörliga resor med sårade till hemlandet. 

Sjuklwsen i land. 

Vid krigets utbrott innehade flottan sina 4 ordinarie sjuk

hus å örlogsstationerna i Sasebo, K u re, Yokosuka och Maid

zuru jämte en mindre paviljong i Takeshiki, alla tillsammans 

vid maximal beläggning rymmande 963 sängar. Man vidtog 

genast åtgärder för utvidgningar dels genom byggande av nya 

provisoriska paviljonger dels genom att för sjukvården taga i 

anspråk närliggande kaserner och andra läm p liga byggnader, 

så alt sängantalet därigenom ökades med ej mindre 1,254-

Sedan Port Arthur intagits , bef::mns del dessutom nödvändigt 

att även hä r upprätta ett lasarell, som ställdes under ledning 
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av}\: . Snzuki och alt börja med inrymdes i de f. d. ryska marin-

1,asernc rna, men senare flyllades till det forna ryska marinla

sarel ld och rymde 240 sängar. Sammanlagt disponerades så

lun da a v flottan under krigets lopp 6 sjukhus med en total

surnma av 2,457 sängar. 
Utg ifterna för de extraordinära åtgärderna bestredos dels 

av ordi narie medel, dels från »the extraordinary war fund >>. 

Bela k ostnaden för sjukhusens iordningsslällande och vidare 

dri ft uppgick till ej mindre än 936,825 yen, i svenskt mynt lika 

med 1 ,686,285 kr. Ä ven sjukvården går sålunda under ett krig 

upp ti ll avsevärda summor. 
Siingplatserna och patientantalet å resp. sjukhus voro under 

kriget följande: 
Maximum Summa Medeltal vårdade 

sängar vårdade per dag 

Sasebo ............... 659 5,515 307,3 

I\ u re •••• • •••• o o ••• • •• 799 2,902 256,9 

Yokosuka .. .. ........ 398 2,013 14 7 '7 

:.Ia idzuru ....... . ..... 195 1,080 92,s 

Takeshiki .... . ....... 166 924 40,5 

Por t Arthur . . . . . . . . . . 240 513 80,5 . 

Sununa 2,457 12,947 925,7 

De japanska sjukhusen bestodo i regel av ett större eller 

mind re antal envåningspaviljonger av sten eller trä, av beskriv

ninga rne alt döma inredda på ett fullt modernt sjul,husmässigt 

sätt och försedda med sköterskerum, vaktrum, tekök, tvättrum 

och kl osettrum. Gemensamma operationsavdelningar med 

lvcnn e operationssalar, kliniska laboratorier, Röntgenavdelnin

gar , bad -, tvätt-, köks- och desinf,ektionsanläggningar voro ord

nade som inom europeiska större sjukhus. 

Läkarepersonalen växlade naturligtvis efter sängantalet. Å 

de lYa s lörsta sjukhusen i Sasebo och Kure voro anställda l di

rek tii r a v komme1~dörs rang (i Sasebo K. Totsuka, b ekant bland 

anna t såsom konstruktör av den japanska fartygsbå ren och i 

Ku rl' l\. Suzuki, samt sedan denne förflyttats till Port Arthur 

S . r oshimura), l assistant direktor av kommendörkaptens r ang, 
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3 läkare av kommendörkaptens eller kaptens och 5 av löjtnants 
rang, ·sammanlagt 10 läkare. Vidare tjänstgjorde där 5 apotekare. 

sjukhusens ordinarie sjul<vårdspersonal, i Saseho 65 man 
ökades ansenligt dels med förhyrda sjukvårdare, som doc]: 
först måste både teoretiskt och praktiskt utbildas, dels nled, en 
mängd skölerskor från röda korset - i Saseho 22 stycken. 
Denna förening ställde även några läkare, apotekare och för. 
valtare till sju k husens disposition. För övrigt biträdde »V alun
teers Nurses association>>, bestående av damer ur överklassens 
familjer, med förfärdigande av förbandsmateriel i stora kvanti
teter, utdelande av förfriskningar m . m. till patienter, varjämte 
en liknande frivillig förening bland underofficerarnes hustrur 
ställde om tvätt av skjortor, lakan, madrasser etc. i stor skala. 
Naturligtvis måste också den ordinarie personalen av drängar, 
köks- och tvättpersonal även betydligt ökas utöver ordinarie 
antalet. 

sjukhusen uppmuntrades genom gåvor från kejsaren och 
hans familj samt välgörande personer inom alla lager av be
folkningen. Kejsarinnan lämnade en mängd proteser från 
emaljögon till konstgjorda extremiteter, vilka som gåvor tillställ
des varje sårad, som blev i behov därav. Förteckningen å 
övriga gåvor till patienterna upptager · de mest olika artiklar 
ofta i häpnadsväckande mängder och vittnande om stor med
känsla och omtänksamhet för de sårade. Sålunda skänktes t. 
ex. 4,038 bakverk, 11,202 frukter, 14,692 vykort, 70,742 cigar
retter, 8,530 solfjädrar, 1,398 krukväxter, varav ej mindre än 
460 japanska dvärgträd, 21,835 tidningar och tidskrifter etc. etc. i 
oändlighet till patienternas vederkvickelse och nöje. 

Mottagningen av från fronten anländande sjuke och sårade 
tillgick på följande sätt . sjukhusen erhöllo i god tid telegrafisk 
underrättelse om det antal sårade och sjuke, som voro på väg 
hem . Man anordnade då genom utskrivning av konvalescenter 
till andra sjukhus samt omflyttningar av inneliggande patienter 
och inställande a v reservsängar ett tillräckligt antal platser. 
Angslupar och transportbåtar i lagom antal hällos klara för 
överflytlninge11 från las \lreltsfartyget och ett s. k . receiving 
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JarlY organiserades för mottagandet. En till tre marinläkare· 
~örcl e , beroende på antalet inkommande, befälet över transport
J11a nskape t, som till största delen bestodo av förhyrda karlar; 
end ast några få sjukvårdare disponerades för ändamålet. När 
det yar frågan om större transporter måste all användbar perso
nal från tvätt, kök etc. tagas i anspråk för evakuationen. Sjuk
huset tog ävenledes hand om patienternas kläder och övriga 

tillhörigh eter. 
För transporten disponerade man i Sasebo tre stora japan

ska djunker, som var och en rymde 18 å bårar liggande och 
dessutom ända till 40 andra sårade eller sjuke. Bårarne 
ställeks i djunkerna upp långskepps och bordvarts, de lättare 
sårade fingo sitta midskepps och för och akter. Av bårar hade 
man ständigt ett förråd av ej mindre än 50 stycken klara för 
sådan användning. 

\'id mottagandet gick först den över mottagningsstyrkan 
befä lhavande läkaren ombord å lasarettsfartyget och mottog 
för teckn ing å patienterna jämte deras speciella sjukjournaler. 
Med ledning härav bestäm de han, dels var varje patient på grund 
av sjnkdom eller skada skulle inläggas på sjukhuset, dels om bår 
behiiHles för transporten dit eller ej. Var patient erhöll elt 
kor t m ed sin sjuksals nummer och besked om den transport
metod, som var nödvändig för att komma dit. 

lnk omna på sjukhuset mottogas patienterna på vanligt 
sät t l'ii rs t av jourhavande läkaren, som ånyo kontrollerade spe
cialjournalerna och sedan av resp. avdelningsläkare. 

Sii rskilt i Saseho fick man upprepade gånger mottaga stora 
mängd er sårade på en gång. Efter slaget vid Ulsan inkommo, 
så 116 sårade japaner och 188 ryssar, tillsammans 293. sjuk
huse t var vid detta tillfälle redan belagt med 314 patienter och 
hela dess personal fullt upptagen med arbete . De sårade från 
slaget i japanska sjön inkomma till ett sammanlagt anlal av 
:32 () tre dagar å rad. När >> Mikasa >> sprängdes å Saseho redd 
fick man plötsligt taga hand om 124 sårade mitt i natten, de 
fl es ta av dem brända eller skållade. Under de närmaste da
(Sarne k ommo ytterligare 60 till, som vid olyckan ombordtagits. 
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å andra fartyg. I3rännskadorn_a frå~. denna olycka voTo i all

mänhet mycket svåra och ej mmdre an 43 m an avleda däru tav 

inom de närmaste dygnen. 

A v de an förda sifl"rorna framgår, att arbetet i krigstid , 

t . . l h Pa 
·e t mannSJU' us gen01n m assanhopnin o- av färska fall t 'd · 

. "' I VIs 

kan bhva synnerligen luävand e och all detsamma för tillood o O-

seende av verkligt tillfredsställande vård fordrar stora läkar-

krafter i jämförelse m ed vad man är va n vid i fredst id. Emel

lan å t m ås te de japanska kollegerna oavbrutet a rbeta natt och 

dag. Under kriget utfördes i Saseho sa mmanlagt 1,073 opera

tioner. Sjukhusen i K ur e och Yokosuka hade a tt uppvisa unge

fär samma rörelse. Det förs tnämnda led under sommaren av

sevärd skada genom en då förekommande jordbävning, något 

som emellertid ej förorsakade n ågon större inskränkning i sjuk

vårdens gång. 

Profylax mot smittosamma sjukdomar å den sjögående }'lottan. 

En var ve t, vilket förlamande infly tande e tt enda ombord 

inträ ffat fall av smittosam sj ukdom har med avseende på sjö

tjänstens behöriga gång. Desinfeldions- och isoleringsåtgärder 

m ås te omedelbart vidtagas och a rtar det sig till en ~·iten endemi 

ombord å det träffade fartyget, är delta i sin h elh et snart oan

vändbart, emedan motsvarande mått och steg m ås te tillämpas ej 

blott på fartyget utan även på besättningen i dess helhet; detta för 

att förebygga, att smitta skall sprida sig till andra delar av flot

tan . Profylaxen mot smittosamma sjukdomar ombord är så

lund a i krigs tid , då kraften h os personal och materiel måste 

tagas ut i s törsta möjliga m å n, en synnerligen viktig faktor för 

vidmakthållandel av en sjögående styrkas slagfärdighet. 

I det sista s tora sjökrige t h ade japanerna a tt kämpa med 

å tski lliga svårighe ter uti ifrågavarand e avseende. Oak tat ett 

noggrannt övervakande av kommunikationen med land, ren

göring, ventilation, proviantering och drickesval lenanskaffning 

m. fl. hygieniska detalj er förekomma sam manla<>'t e1· mindre äJ1 
t> . 

2,054 fall av infektionssjukdomar, däruti dock även inräknade 

in flu ensa och malaria. De olika sjukelomarue fördelade sig på 

följande sä tt : 
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~l ässling .. .. . . .. ... .. .... .. . ............ . 

Tyfo idfeber ... ... ................... · . : .. . 

Dysen teri 
\f alaria .... . ... .. .. .. .. ... ..... .. .... . .. . . 

Influensa .... .......... .... ... . .... .... .. . 

Påssjuka . .. ... . . . ........ ... . ... ........ . 

52 
445 
234 

311 
970 

30 
12 E pid. hjärnfeber .......... .. ..... ... ... . . . 

--------~~-----
Summa 2,054 

Om man betänker vilket besvär och vilka olägenheter blott 

11 å g 1 ,1 då och då uppdykande tyfus eller dysenter ifall vålla om 

bord, kan man bilda sig en föreställning om det arbete, som 

det 11iimn da antalet fall vållade. Ifall de vanliga å tgärderna mot 

de f'ii rst inträffade fallen ombord, som i det stora hela synas ha 

.överenss tämt med de tför vår flotta gällande bestämmelserna, ej 

visade sig sätta en damm för smittan, måste ju h ela fartyge t och 

dess besättning undergå desinfektion. Sådana smittreningar i 

stor skala av kofferdifartyg utföras som bekant nu för tiden å 

de s tora karantänsta lionerna, som finnas t. ex . i Cuxhafen , 

Alexandria etc. Det h ade länge varit ett önskemål att för örlogs

sta tionens behov äga en -dylik sådan i Saseho och som kriget 

bröt u t, var man nog klok att genast därstädes sä tta uppbyggan

det och inredningen av en k arantänssta tion i gång. 

Karantänsstationen förl ad es å Hyakken Bana intill Sasebo. 

På l'll särskild för infekterade personer och föremål avsedd pir 

logs allt och alla i land, som behövde undergå desinfektion. 

Persona len införd es i en rymlig väntsalsbyggnad och därifrån i 

lur nch ordning till badhuse t, som innehöll sto ra avklädnings

ru m, rum för infekterade klädespersedlar , bad- och d usch

ru m samt påklädningsrum. I samma hus låg en desin

fek tionsanläggning m ed tvenne s tora ugnar, varuti kläderna 

Und n Liden desinfek Lera des. Från påklädningsrumm et gick 

Personalen från ·en annan Hen>> pir ombord , om så genast 

ku nde gå för sig. Alltså samma anordningar som på en vanlig 

Slii rre karantänsstation. För övr ig t var Hyakk en Bana försedd 
11~ P d hostaelshus för läkare, vaktare och drängar, ett mindre 

S.J lJ k h n s, Idosetter i mängd, a v delning för kem is k desinfektion, 



- 458-

va ttencistern, ångpann erum, förbränningsugn sam t särskilda 
mindre badrum för personal av officers vä rdighe t. 

Under krige t utfördes där 18 fartygsdesinfekt ioner i större 
skala; 4,332 man passerade genom inrättningen. A v karbol 
fö rbrukades 578 och av osläckt kalk 175 kg. 

Men ej nog m ed denna J.wranhinsstation i Sasebo, redan på 
sommaren 1904 befanns det nödvändigt att för sjöfronten också 
inrätta en dylik å Ha-sien-tao. Den uppföreles av en del av det 
byggnadsmaterial, som medförts för upprättand e av kustsignal
sta tioner och stod uneler ledning av en av amiral Togo tillsatt 
karantänskommission, bestående a v en captain som ch ef, en 
iildre läkare, två yngre läkare, en intenden t, en und erlöjtnant och 
en ä ldre underofficer ,. samtliga embarkerade på elt särskilt, till 
karantänstationen hörande far tyg. stationen bes tod av ett desin
fek tions- och badhus samt en isoleringsbarack . Den gula flaggan 
användes h ela tiden under kriget som känn etecken för smit

tade fartyg och sådana til1ålos ej komnnmika l.ion med den 
öv riga flottan eller med örlogsstation förrän efter vederbörlig 

desinfektion. 

Infektionskällorna befunnas huvudsakligen h ärröra från 

kommunikation m ed land vid fr011ten. Dysenteri och tyfus 
kommo sålunda ombord från koreanska djunk er samt med tor
pedbåtar och ångslupar, vars manskap varit i land i Dalny etc. 

De koreanska båtarne beskrivas såsom viduneler av snusk, be
salta av millioner flugor; snart m åste de k ategoriskt förbjudas 

alt lägga till vid fallrepen. 

I Korea gingo både smittkoppor och skarla kansfeber epi
demiskt, under det kriget pågick, men dem lyckad es man all
dcles undvika. Cerebrospinalmeningi len synes otvivelak tigt ha 

kommit från smitta ådragen i land å olika operationsbaser och 
vad be träffar mässling och påssjuka, så antogs infektionsäm

net ha förts ombord med provianten. 

Dödligheten i de smi ttosamma sjukdomarne var emellertid 
relativt liten - i de t endast 56 av tyfus-, 11 av dy sen teri- och en 

av ce rebrospinalmeningitpatienterna avledo. 
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Hesiittn ingamas strapatser och allmänna hälsotillstånd. 

l_ nd er vinterns kyla med ofta uppträdande s tormar och 

undet den på somm aren i de sydligare far vattnen härskande 
vårmen ledo besättningarne, särskilt å jagare och torpedbåtar 
beLydlig L resp . av excessiv köld och värme samt had e emellanåt 
.att u thä rda fast otroliga s trapa tser. 

J) c större l :a och 2 :a kla ss fartygen voro ju försedda med 
vanl iga värmeledningsanordningar, men av de mindre kryssarue 
sak nade de flesta och av torpedfartygen samtliga ånguppvä rm 
ning. :Man fick r eda sig så gott man kunde med provisoriska 
fyrfal och primitiva kaminer, som osade och ibland höllo på 
all alldeles förgifta m anskapet å trossboltnarne, all t under de t 
de högsl ofullkomligt sörj de fö r uppvärmningen. P å en del 
håll va r det t. o. m. alldeles omöjligt att åstadkomma n ågon 
upp\·itrmning alls, så alt utkikar och poster, som gå tt vakt på 

dåck milt i smällkalla vintern ej hade någon möjlighet att värma 
upp sig, innan de gingo till kojs i sina iskalla bäddar efter a t t 
föru t i li mtal ha uthärdat en isande kyla och genomträngan
de hl,ts l. E tt i sanning härdat folk japanerna! När så till på 
köpet en del av torpedfartygen synas ha varit oisolerade, kan 
man Länka sig tillståndet å dessa med fukten rinnand e efter 
sko lt och sidor. Att influ ensa härjade i s tor skala var därför ej 
undnligt. 

Led man sålunda betydligt av köld en, så uppgives emeller
tid het tan också å jagare och torpedbå lar i de sydligare luft
strecken om sommaren ha varit än värre a tt uthärda. Man 
känd" sig som »i en brinnand e ugn ». Båtarne lågo på bevak
ni ng u t anför den fientliga h amn en, alllid med ånga uppe i en 
Pann.t, su nt~ilt fick ej s träckas, solen sken direkt på plå td äckel 
och ~i dorna, som voro så h e ta , a tt brännblåsor uppkomma vid 

beröring därav . P å nällern a var de t ännu värre. Sidoven ti 
lerna måste hållas stängda för det inre ljuse ts skull och Lempe
rat nn•n s teg i rummen närmast pannorna så, alt de blevo a ll
deles obeboeliga. Folket m ås te ligga och sova på däck. 

\ven å större fartyg gjorde sig emellertid h ettan i högsta 
grad gällande, då >> vid klart skepp >> en del ventilatorer bort-
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togos , sidaventilerna slängdes och ångan ständigt hölls uppe. 

Oaktat suntäll och v~1dersegel had e man t. ex. på >> Mikasa ,, i 

juli 1905 i k ajutan en medeltemperatur av + 32 ° C. På >> Asa

ma >> växlade gradtalet å fö rbandsplatsen mellan + 31 och + 
43 ° C. och på >> Akashi >> räknad es i gångarne utefler rökfången 

+ 49° C., vadan dessa omöjligen kund e a nvändas för sträck

ning av några kojer. 

l eldrum och maskinrum steg h ettan n a turligtv is ytterligare. 

l augusti 1904 hade man t. ex . å '' Adzuma '' vid en yttermedel

temperatur å d~ick av + 28° C., i eldrummen i medeltal + 44° 

och i m askinrummet + 49° C. Rekordtemperaturen i eldnun

m en var ej mindre än + 59°. 
Vanlig r u tin sökte man å tminston e med' avseende på ren

göring och putsning ombord h ålla så m ycke t som möjligt oaktat 

krigslills tåndel och va kttj änstgöringen . Så fort fa rtyge t upp

sökte operationsbasen, vidtog i stället för behövlig vila genast 

ett forcerat k olningsarbele, varuti varje man från ch eferna ned

igenom , t . o. m. de k ejse rlige prinsarne, personligen deltogo. De 

större fartygen kolade i regel närmare 4 gånger i m ånaden, de 

mindre allt oft are, av ju ringa re storlek de voro. Mot k oldam

m ets inverkan å lungo r och ögon försökles både skyddsglasögon 

och a ndra medel m en i allmänhet med dåligt r es ultat. 

För eldarepersonalen sällade sig till kolningens strapatser 

den dagliga ansträngande tjäns tgöringen i eldrummen . P å små

fartygen visad e de t sig nödvändigt alt å sommaren u ppdela 

detta manskap i 3 vakter, för aU de skulle kunna härda ut. 

Eldare- och maskinpersonal u ppgivas i jiimförelse med i freds

Lid ha haft minst dubbla arbete t. Den övriga delen av besätt

ningarnefick emeller tid också ki1nna på krigsrulinen. 

Tillfällena Lill sömn voro oregelbundna och hela tiden otill 

räckl iga. Klart skepp blås tes varj e kväll. Av koj erna fick 

manskapet ej någon nytta annat än som skydel mot gTanat

skärvor för vilk et ~indamål de apterades överall t, där sådant 
' . 

skyeld behövd es och cl[ir de gjoTde s tort gagn. Folket sov utan VI -

dare på bara diicken ell er kojlårarne, i bäs ta fall möjligen med 

en filt under sig. Först efter slaget vid Tsushima å tertogs den 
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IJ." 'l k oj rutinen. AH man unel er sådana förh ålland en måste 
van o ' 
c~ i\' a efter på fordr ingarne och se genom fingrarne m ed någon 

"tu nds siesta på dagen å otillåten tid är ej underligt. För det 

~nan skap , som gick vakt om vakt, blev medeltiden sömn pr 

~ 1ctn en das t 5 timmar. Huru allt delta, då vid vissa ticler 

s~J~ll1 cn dess u Lom stördes av excessiv he tta eller köld, skulle 

verka nedsättand e på kroppskrafterna inses av sig självt. 

~lan sökte em eller tid att med kroppsövningar, badning, 

föred rag, m usik , fiske, dans m . m. ås tadkomm a uppkryande 

avbrott i det enformiga arbetet ombord. Ankomsten av post

båtan w, då man erhöll brev från släkt och vänner samt tid

ninga i och nyh eter, utgjord e glanspunkten av flottans r ekrea

tion er och besä ttningarne dan sade och h oppade i a llmänhet av 

gläd je, då postångaren k om inom synhåll. 

Del allmänna hälso tillståndet höll sig inom fl ottan oaktat 

kriget s ansträn gningar go tt. Kroppsviktens med eltal sjönk un

de r k rigsåret något obetydligt m en var ändock h ögr e än medel

talet fiir närmas te föregående 20 åren. Som bek ant var ju por

tionsransonen under kri get ökad m ed omkring 20 o/o. 

Den allmänna sjukprocenten visad e en minskning av ej 

mindre än 0,8 74 mot närmast fö regående år och 0,88 , mot me

deltalet fö r de fem föregåend e. Detta gynnsamma fö·rhållancle 

berod de huvudsakligen på minskningen av veneriska åkommor, 

då m·t nskape t vid fronten ej genom landpermiss ion had e till

fälle all infeld era sig. I s tälle t förekomma mag- och tarmsjuk

do mar i någo t ökat anta l mot i fredstid, vilket ansågs bero på 

att d('[ h årda arbetet i hetta som köld , has tiga klimatväxlingar 

m. tn . gjorde manskapet disponerat för sådana åkommor. 

Av beri-beri räknade man inom flottan sammanlagt blott 

87 fall uneler krige t, huvudsakligen .förelwmmancle hos rekry

ter, so m änn u ej fått sin nutrit ion förbällrad a v flottans ordi

nari p kos t samt hos manskap å s igna1slat ionerna, som i brist på 

annan p roviant fått leva på medförda ri sportioner. Fallen voro 

lindri;.;a , tillfrisknade sna rt efter rationell diet, endast 3 avleda. 

Bland förhyrda civila kulis och and ra arbetare var und er kri

gets hiir jan beri-beri ej ovanlig ; 390 fall eller 5,1 3 % hos detta 
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folk. Sedan även d eras föda förbättrats , avtogo emellertid be . 
ti

berifallen undan för undan också hos dem mot krigets slut. 

Förfr ysning och clmnkning. 

Som b ekant förlorade japanerna en h el del av sina farty" 
. tS 

till fö ljd av sprängning genom ryska minor. Dessa fa rtygsför. 
luster åtföljdes, som ju naturligt är, också av synnerligen avse. 
värd manspillan. I Gula havet räknades sålund a ej m indre än 
1,399 man döde och 194 sårade av där deltagand e far tygs, till 
.3,666 man uppgående besättningar, eller i % uttryck t 38,8 % 
döde och 5,38 % sårade. På fyra av de sprängda fartygen : >> Hat. 
suse >> , >> Yoshino >> , »>-leiyen >> och >> Takasago·>> 'överstego för. 
Justerna vida detta m edeltal, i del enbart falln e uppgingo till ej 
mindre än 68, 32 %. I r ysk-japanska kriget härrörde också de 
flesta dödsfallen hos japanerna och förmodligen så även på 
ryska sidan, fr ån minexplosioner och därav följande drunknin
gar en masse. 

På senhösten och vintern höll sig lufttemperaturen i när
heten av fryspunkten och vattnets gradtal närmade sig även
ledes noll. VärdeJulia erfarenheter gjordes med avseende på 
allmän förfrysning i kallt havsvatten, då vid e tt par tillfällen 
hundratals man på en gång blevo räddade ur denna belägenhet. 
Aven vid' kortare uppeh åll i det våla elementet är värmeför
lusten under sådana förh ållanden synnerligen s tor och medför 
inom något eller några tiotal minuter verklig livsfara. Förfrys
ningsdöden kombineras då i de flesta fall m ed drunkningsfeno
m en. Vårtlands nordliga klimat göra hithörand e förhållanden 
särskilt viktiga, då d e i e tt eventuell t krig under vintern säker

ligen komma alt finna ti llämpning hos oss. 

Nu n ågra ord om symptomen vid förfr ysning i kallt havs
vatten. Subjektivt uppträda mycket snart rysningar och fross
brytningar, som så småningom stegras till en intensiv köldför
nimmelse. Den förolyckade tvingas till allt starkare och star
kare muskelrörelser för alt h ålla kroppsvärmen uppe, men trött
h et inställer sig fortare än annars på grund av den betydande 
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-värmeförlusten. Hur länge individen håller ut, beror på hans 
nlltskels tyrka och psykiska energi . Den som giver efter för 

L ·öl! hei skänslan, förlo rar inom kort medvetandet och i och med 
. l 

dett a börjar inandningen av vattnet, som efter få minuter re-
sultera r uti drunkning och död . Uti mot O grader avkylt vat
ten sjunker kroppstemperaturen dess förinnan åtsk illigt; exem
pel finnes på att den gått ned ända så lågt som till + 24 o C. 
utan at t livet flytt. Innan döden i dylika fall inträder, äro dc 
sista iak llagbara livsyltringa rne - pu ls, respiration och pupill
tarreflexer - brakta till ett minimum, d. v. s. patienten är vad 
man 1 dagligt tal kallar skendöd. Oaktat denna skenbara från
varo a v liv kunna dock svaga och oregelbundn a hj ärtsamman
dragningar förekomma , som ä ro omöjliga att med ste toskop 
upp fatta . Centra i förlängda märgen för hj ärtverksamheten 
.och andningen bibehålla emeller tid, som bekant, även efter 
respira tionens fullständiga upphörande sin retbarhet, ett för
hållan de, som gör det möjligt al t genom en ergiska åtgärder åter
kall a dylika skendöde till livet lika väl som förhållandet är med 
enbar t <lrunkn ade. Några absolut säkra tecken på, när livet 
här ,·erk ligen fl y tt, finn es tyvärr ej , övergången till död är m er 
än an nars graduell . Det nyss anförda exemplet av temperatur
sän kning ända ned till + 24° C. i rectum manar till a ll även uti 
ti ll ~y nes förtv ivlad e fall fortsälla med å terupplivningsförsök så 

längl' som m öjligt. 
Alergå vi nu till japanernas erfarenheter på området i 

fr åga, st'\. var luftens temperatur vid kustförsvarsfartygel » Sai
ycn.~>> förl isning den 30 november 1904 + 8° och vattnets + 
13° C. Far tygsläkaren berä ltar om hur h an sam tidigt med att 
far l\·get gick till botten kaslade sig i havet. Han höll sig att 
börja med flytande på en koj , men m~irkte snart, att händ er 
och armar domnade, så all greppet om koj en så småningom 
lossnade. Då ha~ slutligen blev upplagen i en båt fr ån ett 
ass iste rand e fartyg, kund e han varken röra händer eller fötter 
·och fö ll strax in i ett somnoten t tillstånd efter att dock först ha 
erfari t avk ylningen i luften med dess frossl;:akningar och hac
kande med tänderna. Först dagen cl'ärpå å terfick han fullstän-

l'irlslcri ft i Sjöväsendet. 30 
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digt medvetandet. Oaktat den förhållandevis höga tempera

turen av + 13°, gjorde sig sålunda avkylningen i vattnet gäl

lande genom det relativt långa uppehållet därstädes. Tillsam 

mans räddades a v » Saiyens » besättning 195 man, som f i ng o. 

ligga i sjön från 5 minuter till l timme. Redan vid nyssnämnda 

vattentemperatur märkte japanerna fördelen av att behålla klä

derna på i vattnet. Detta kan synas egendomligt, men t. o. m . 

en så lätt beklädnad, som endast underkläder av flanell upp

gives ha \"isat en tydlig inverkan med avseende på utestängande 

av kylan. J{läd'esplaggen genom trängas synbarligen ej alldeles. 

ögonblickligt av vallnet och teoretiskt bör ju detta, om det ej, 

har en alldeles omedelbar kontakt med huden, något långsam

mare bortleda värmet därifrån, än då ett, om ock föga tjockt 

isolerande lager finnes mellanlagt. Då de räddade kommo upp 

i båtarue gjorde sig genast den starkare värmeförlusten i den 

omgivande kalla luften kännbar, enär till följd av avdunstnin

gen kroppstemperaturen då hastigt sjunker. De upptagne hac

kade tänder och överföllos samtliga av de häftigaste frossb ryt

ningar. På grund av sina egna nyssnämnda erfarenheter till

råder fartygsläkaren å "Saiyen ,, , a lt om man vintertid lwmmit 

i .sjön och har en koj att flyta på, omfatta denna i dess helhet 

med händerna, h elst undvika alt simma och ej tänka på annat 

än att hålla huvudet ·eller t. o. m. blott näsan över vattnet. 

Söker man hå lla sig fast i ett av kojens beslagsband eller annan 

tågstump, lossnar greppet fortare, då händerna domna av kylan . 

Är man så lycklig att ha en räddande livbåt inpå sig, varnar h an 

vidare för att i glädjen däröver släppa taget om kojen, förrän 

båtbesättningen fått säkert tag uti en själv. Det förekom näm

ligen å tskilliga exempel på att sådana, som helt oförsiktigt läm

nat kojerna och simmande sökte närma sig båtarne, då de kom

mit i närheten, på grund av utmattning genast gingo till botten. 

Kryssaren >> Takasago>> stötte den 12 december 1904 på en 

mina och sjönk inom kort. Luftens temperatur var 0° och vatt

nets + 8° C., stark blåst med snöyra jämte hög sjö rådde och 

de 162, som räddades av besättningen, lågo i sjön från 25 minu

ter till över en timme. Vid bärgningen hade man på grund 

- 465-

aY sjöhävningen stora svårigheter med att få de förolyckade 

upp i båtarne, de höggo med stela fingrar tag i årorna och när 

sa båten höjde sig på en sjö, orkade dc ej längre hålla sig fast 

uLm släppte taget och döko ned i vattnet igen. Vidare försvå

rades räddningsarbetet av det naltliga fullständiga mörkret, 

som nödvändiggjorde användande av strålkastarljus. Oaktat 

det långa kallbadet voro en del av de upptagna i ganska god 

kondition, många dock särdeles medtagna, donmade och apa

t i ~ka. Alskilliga fall av skendöd förekomma, av vilka man lyc

rl:1cles å terkalla en del till livet ; 9 trotsade dock även timslånga 

bemödanden och förblevo döde. Liksom vid andra dylika olyc

kor under kriget, befunno sig bland de räddade också en hel del 

saracle . Vid räddningsarbetet hade de assisterande fartygen 

,·a rit nog kloka att utrusta livbåtarnemed en mängd torra filtar 

för a tt svepa in de .skeppsbrutne uti , sedan de befriats från sina 

Cf!n a våta klädespersedlar. Värmeförlusten går betydligt lång

sammare, så länge elen förolyckade ligger i vattnet; när han väl 

kom mit upp i båten tager, som sades, avdunstningen vid och 

paskynclar avkylningen betydLigt. En skeppsbruten vintertid 

star därför ej u t så länge med att frysa i sina våta kläder uppe 

i en båt, som han håller ut med i sjön. Även vid >> Takasagos >> 

f' iirlisning bestyrktes erfarenheten att de, som hade full bekläd

nad på, leclo mindre av avkylningen än dc, som kaslat av sig klä

derna, innan de hoppade i sjön. 

Vad beträffar behandlingen av dylika förfrusne och drunk

na nde, så böra de sålunda först genast i båtarue få torrt på sig, 

Yilket lätlast låter sig åstadkommas med filtar. Vidare är där 

et t ordentligt stimulans, brännvin, kognac eller whisky i kraftig 

dos, om någonsin på sin plats. Med dessa medel hämta sig re

dan en hel del. För svårare förfrysningar gäller som bekant 

a lt långsamt och successivt åstadkomma uppvärmningen, att 

am ·ända konstgjord andning samt att om lokala frostskador 

skulle förekomma, 'behandla dem med vertikal suspension. Som 

jag nämnde, trotsade å tskilliga av de skeppsbrutne från ,, Taka

sago,, alla sådana bemödanden; bland dem som avledo, var 

Också en av läkarne. 
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Då kojerna användas såsom livräddningsredskap, går det 

naturligtvis ej an att fastgöra dem fullständigt vid beklädnaden 

av bryggor etc. därmed till skyeld mot granatskärvor. De få ej 

följa med i djupet, när fartyge t sjunker. Ju fastare och 0 111 _ 

sorgsfullare koj en är beslagen, desto längre flyter den. Det som 

bär upp den , är den lufthaltiga madrassen och porösa filten, 

vilket allt omgives av den täta kojvävnaclen, som tager åt sia 
t"> 

vatten och in om kort blir verkligt lufttät. Att skeppsbrutne 

höllo s ig flytand e på kojer en Limme och mera, hörde i rysk

japanska kriget ej till ovanlighelerna och det ser sålunda ut som, 

å tminstone vad beträffar örlogsmarinerna, det m ycket omdebat

terad e livräddningsredskapet ej vidare skulle behöva uppfinnas. 

Om en skeppsbruten besättning, som har kojer att fl yta på, 

kommer att räddas , b eror därför mest på om assisterande far

tyg finnes i närheten av olycksstället, hur långt detta ligger från 

land samt hur belysning, temperatur, vind och sjö förhålla sig. 

Man skulle tyck a, att det ej borde spela n ågon roi, om den som 

sålunda flyter på en koj är simkunnig eller ej. Japanernas 

erfarenhet pekar emellertid otve tydigt i den riktningen, att sim

kunnighet i alla händelser dock erfordras för att kunna h ålla 

sig uppe, enär fakliskt, enligt vad' de t uppgives , knappast en 

enda icke simkunnig på detta sätt räddades under kriget. 

A tgärcler m ed avseende på cle sårade. 

Att japanerna unel er det förs ta krigsskedet endast föga an

vände sig av bårarne för transporten av de sårade inombords, 

är en redan allmänt bekant sak. Mot slu tet av krige t lärde man 

sig em ellertid draga m era nytta av nämnda hjälpmedel och då 

för övrig t den fastställd a båren, T otsul.-ccs r enjo-choka eller, som 

den på svenska bör k allas jalousibår, underkaslats en del än

damålsenliga förbättringar, så började den komma till rätt an

vän d ning även under strid. Efter slutad drabbning samt vid 

evakuationer av sårade göra ju bårarne alltid slor nytta och 

kunna knappast undvaras. Så ock hos japanerna. 

Tofsukas r enjo- choka bes tå r, som bekant, av ett stycke 

b r amduk , besalt m ed långsgåend e bambuspjälor och så stort, 

att det går alt vika om den sårade helt och hållet från sidorna. 
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f ör a lt undvika onödigt tryck å övre extremiteterna borttogos 

under krigets gång bambuspjälorna utef ter själva sidorna. Du

l;: cil ä r f . ö. förseeld med urskärning för a nsiktet, kudde för 

IHt' ude t, n åg ra enkla spänntampar, slark dragsko vid fotändan 

och hanfot för hissning och firning. Kungl. Marinförvaltningen 

disponerar e ll exemplar av Talsukas bår i dess ursprungliga 

sk ic k, hemfört av dåvarande kommendörkaptenen H. Lindberg. 

\Ied den japanska båren låla sig tran spor ter av sårade utföras 

i alla upptänkliga riktningar, de ligga däruti som väl emballe

rade k ollyn. 
Bårgaslame höllos för atL undvika onödig manspillan bland 

dem nere i skydel av pansare t, så länge fiendens beskjutning 

pagick. Enelast när paus intri:idcle, LilläLos de sprida sig å oskyd

dade ställen för hämtande av sårade. Till nämnda tillväga

gangssätt manades man av elen bekanta, i krigets början å 

»~li kasa , inträffade olyckshändelsen med bårmanskapet, då 

delta tillika m ed fartygets bårar nedsköls och förstördes. Erfaren

helerna från japanska flottan peka sålunda mot införande av en 

siirskilcl hornsignal för uppsökande a v sårade under drabb

ning. Som bekant är dylik signal införd och reglementerad 

in om flera mariner, såsom t. ex. den franska. 

F ör erfa renheterna m ed avseende på sårbehandling, för

band splatser m. m. under kriget har marinöverläkaren redogjort 

i si lL föru L nämnda r eferat, varjämte jag i sällskapets tidskrift 

publicerat e tl par meddeland en därom. Jag inskränker mig 

diirför al t hilr enelast påpeka, att den definitiva officiella krigs

historiken i allo bestyrker förut från japanskt h åll utkomna 

uppg ifter. Liksom å de ryska fartygen uträllacles mycket ar

i)[>te på förbandspla tserna. 

FramsUillningen av sjökrigsskadornas karaktär inn eh åller 

myc ket vä rdefullt , å tföljd, som elen ä r, av en talrik l'asuistik, 

llH•n då ifrågavarande förhållanden huvudsakligen äro av rent 

kiru rgiskt intresse, anser jag ej här vara platsen att n ~i nnare 

in ;.;a på elithörande enskildh eter, allra h els t som jag uti sis ta ma

ri nliikarkursens, såsom jag h oppas, snart i trvck utkommand e 

fii rcUisningar i sjökrigskirurgi ingående behandlat ämnet fr ån 
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denna speciella synpunkt. Såsom ett allmänt omdöme m å sä
gas, att japanerna i allmänh et skötte sina sårade efter gängse 
modärna principer och med så goda resultat, som man på grund 
av sårens konstanta infektion rimligtvis k an begära. Detta gäl
ler i synnerhet behandlingen av de talrika öppna splitterbrotten 
och ledskadorna. Endast på ett par områden, kranial- och buk. 
skador, synas de mig ha varit väl återhållsamma med primära 
operativa ingrepp. I åtskilliga relaterade fall skulle långvarigt 
sjukdomsförlopp och flera dödsfall med stor sannolikhet kunnat 
undvikas genom en mera aktivt ingripande behandling. 

Som vanligt till sjöss , träffades de flesta mera a llvarligt 
sårade av många olika skador på en g{mg och brännsår voro 
synnerligen talrika. Den japanska redogörelsen innehåller be
skrivning på en så att säga ny slags krigslaesion - explosions
skadorna vid granatkrevader och minsprängningar med bri
santa laddningar, där den sårade befunnit sig utom räckhåll för 
själva krutflamman. I likhet med vid andra explosionsskador 
är hudytan visserligen då också krutsprängd, men för·e ter inga 
blåsbildningar eller jämn rodnad som vid en vanlig 2 :a eller 
l :a gradens förbränning. Huden är i stället öv·ersållad med en 
massa smärre sår, mest liknande ytliga skrubbsår eller mini
malt på djupet trängande krossår . Partier av detta u tseende 
kunna hos samma patient omväxla med hudytor företeende 
vanliga brännskador. 

statistik. 

Verkliga antalet fallne och sårade tillsammantagne utgjorde 
hos japanerna i kriget 3,692, utgörande 8, 08 o/o av marinens 
totalstyrka - hemmavarande medräknade uppgående t ill om
kring 40,000 man. Beräknat på medeltalet för den embarke
rade personalstyrkan - 22,700 man - blir totalförlustprocen
ten 16,2 'lo, varav döde 8, 3 och så rade 7, 0 <;1o . 

Dödsfallen förh öllo sig på följande sätt: 
Ögonblickligen döde .. . ... . . ........ . ............ . 
Inom kort döde ombord å stridsfartygen . . .... ..... . 
Senare avlidne å lasarettsfartyg och sj u khus .. ..... . 

1,883 
92 
35 

Summa 2,010 
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bm sårskadornas grader lämna följande siffror en viss 

11ppl,·sning. 
Sårade, vars skador efterlämnade inviliditet . . . . . . . . 153 

behandlade och läkta p å sjukhus . . . . . . . . . . . 486 
ombord 1,043 

Summa 1,682 

Den höga dödssiffran beror på de många skeppsbrotten till 
följd av minsprängningar, varigenom i flera fall hundratals man 
på en gång sårades till döds eller drunknade . Förlusterna i 
på de tla sätt döde uppgingo till nwr än sexdubbla antalet av 
av dem som föllo i krigets tre större sjöslag. 

Ungefär 2
/ " av de sårade kunde för lindrigare skador b e

handlas ombord ända till full läkning och voro därefter ånyo 

tjänstbara. 
Angående de primära orsaksmomenten till i kriget före

komm ande dödsfall och sårskador lämnas detaljerade tabella
riska uppgifter. Jag anför därur följande siffror: 

l. Granatuerkan. 

II . 

Direkt projek tilverkan ...... .. ... . 
Indirekt 
Direkt och indirekt verkan samtidigt 

samt okända orsaker 

M inexpfosioner: 

Direkt projek tilverkan 
Indirekt 

Summa 

Direkt och indirekt verkan, drunk-
ning? okända orsaker 

Döde Sårade 

304 504 
52 231 

18 237 

374 972 

82 54 
l lll 

1,100 78 
-----------~~--Summa 1,183 243 

III. Diverse andra orsaker ... . ... . ... . 11 57 

IY Drunkning, ej i omedelbart samman-
hang med strid .... . ........ . 329 

Övriga orsaksmoment ej stående i 
omedelbart sammanhang med 
strid samt okända .... .... ... . 103 410 

Döde och sårade, totalsumma 2,000 l ,692 
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Med avseende på lokalisationen till kroppens olika regioner 
fördelade sig de olika skadorna på följande sätt: 

1\roppsregion. Antal 

Större del av hela kroppen . . . . . . . . 83 
Huvud och hals . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,252 
Bröst och buk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535 
Armar och skuldra . . . . . . . . . . . . . . . . 1,053 
Ben och höft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,335 

Procent 

2,06 
25,50 

13,25 
26,os 
33,05 -----------------Summa 4,258 100,--

Dessa siffror differera föga från motsvarande tal i japansk
kinesiska kriget och utvisa liksom där en betydande predilek
tion för huvud och hals i jämförelse med dessa kroppsdelars 
andel i hela kroppsytan. 

N edanstående tabell ut visar närmare krigsskadornas art, 
antal och utgång. 

Skadans art 

257 
44 
55 

- 471 -

Lägges till förutnämnda 4,258, drunknade ävensom okända 
rall uppgående till 1,630, så erhålles totalsumman 5,888 för 
sam \l iga skador i kriget. 

l\Iedeltal skador pr individ blir sålunda, då sammanlagda 
antale t döde och sårade var 3,692, 1,o ett tal som blott med 0,1 
unders liger motsvarande siffra för japanska flottan i kriget med 

Kina . 
Utgången av de svårare skadorna med hänsyn till lokali

satinnen ställde sig sålunda: 

-
l l å lasaretts-

å s tridsfar-
tyg 

fartyg och 
sjukhus 

Lokalisatian l kort ef· 
l ornedel· t er 

bart l drabb· döde 

l 

invali-
döde ning der 

död e 

Skador å större delen av kroppen ..... ... .... 72 6 l 4 6 
Huvud och hals .... . .... ... . .. . . .. .......... . ... . . .... 9~ 20 6 38 
Bål en .. .......... ...... .... .... . ... .. . ... .... ..... .... . . . . . so 25 12 4 
Extrem iteter .... .... .. .... ...... ....... .... ........... 9 31 13 105 
Okända fall , drunknade och förfrusn e ...... 1,630 10 - -

Sun11na 11,883 l 92 l 35 l 153 

Bland de 16,213 ryska fångar, som togos av flottan voro 
±8G m an sårade. De föreledde 149 svårare och 826 lättare, 
samm anlagt 996 skador. Var och en av dem var sålunda i m e
deltal behäf tad med något mera än 2 sår per man . 

2. Aeronautikens och aviatikens fysiologi och hygien. 

Redan ombord å ett vanligt örlogsfartyg påverkas andnin
gens hygien av å tskilliga faktorer. .Jag vill blott erinra om de 
hota nde kvävningsfallen vid nedstigand e i celler och tankar, 
som längre tid varit luftlä tt tillslutna, varunder luftens syrehalt 
genom kemiska on1såltningsprocesser så småningom bragts till 
elt minimum, om de irrcspirabla och explosiva gaser, som under 
1·i ssa förhållanden kunna utvecklas i kolboxarne, om de förgift 
ningsfall, som förekommiL på olika h åll genom inandning a v vid 
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de modärna krutsorternas förbränning uppkomna, nitrösa sön
derdelningsprodukter samt den inom vår egen marin här0111 

året observerade kvicksilverförgiftningsendemien bland gnistte
legrafisterna, för v ilken redogörelse Jämnals i marinöverläkarens 

·Officiella årsberättelse för 1909- 1910. I min närmast föregå
ende årsberättelse till sällskapet redogjorde jag för en del då 

nya undersökningar angående hygienen ombord å undervattens

båtar, som till stor del rörde där uppkommande hälsovådliga 
fysikaliska och kemiska förändringar hos den hermeleskt inne

slutna luften. Till respirationens hygien hör ävenleeles den kom
plicerade och länge mycket outredda dykerifrågan och dykare

sjukan, som som på sistone till stor del genom av engelska ami
ralitetets igångsalta undersökningar förts framåt till den grad, 

alt dykningar på förut oanade djup nu äro möjliga. I Sällska
pets tidskrift h ar dess ledamot J. Lagerholm i slutet av förra 

året på grund av den nyare litteraturen i ämnet lämnat en 
åskådlig framställning av dylmingens faror och dc sätt man nu 

känner för a tt säkert undvika dem. 
Sjövapnet har emellertid' på senare tiden riktats med ett 

nytt specialvapen, aeroplanet, som vid användning redan å 

måttliga höjder, till följd av luftförtunningen m. m., medför en 
menlig inverkan på flygarens välbefinnande. Navalhygienen 

måste därför även tillegna sig de erfarenheter, vetenskapen re
dan på detta, jag må säga, synnerligen färska område, tillgodo

gjort sig, allra helst som denna gren av luftseglingen är stadd 

i ·en synnerligen hastig utveckling. 
Aeroplanets användning för en flotta och e lt fast kustför

svar torde dels bestå i uppspanande av fientliga sjö

styrkor, dels i upptäckande av undervattensbåtar, dels i ned

släppande av bomber i fiendens fartyg och fästningar. Vid full
görande av dessa uppdrag är en relativt stor höjd för flygarens 

säkerhet m. m. önskvärd om ej rent av nödvändig, och detta av 

flera skäl. Dels anses e ll 2-~roplan r edan på en höjd av 7 a 800 
meter osårbart för fientlig eld, dels lär det från jordytan vara 

omöjligt all avgöra, om en flygmaskin på denna höjd tillhör egen 
ell er fiendens styrka och dels är aeroplanet enligt i Cherbourg 
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fö retagna undersökningar osynligt genom en nedsänkt uncl er
, · ~LL cnsbå ts periskop, om de t befinner sig på över 500 meters 
]löjd. vadan nämnda båtar sålunda då ej kunna ve ta sig obser

verade. 
\' i ha sålunda att inhämta, huru de luftens egenskaper, som 

äro av betydelse för människan, förändras med höjden av en 

up pstigning. J-/. v. Schrötter, känd auktoritet på område t för 
avia ti kens fysiologi och patologi och själv erfaren aeronaut, 
h::t r i el l förra året utkomm et större arbete1

) ingående behandla t 

ämnl'l, va rur jag här lämnar följande utdrag. 
l en vanlig luftballong, där luftseglame ej uträtta något 

arbtle utan helt passivt så småningom s liga till större höjd, in
träda symptom av syrebrist först så högt uppe som vid 4 fl 

5,000 me ter. Vid denna elevation uppgår det yttre lufttrycke t 

änn n till 420 a 410 m. m. varav syret ingår med 11 a 10 %. 
Nu ii r gastrycke t inne i lungan p å grund av inspirationsfasens 

tryckm inskande inverkan, lungluftens halt av vattenånga och 

kolsyra m. fl. omständigheter 1
/" ~t 1

/ 3 mindre än i ylterluften, 
vil kl'l gör, att på den nämnda höjden av 5,000 meter blodets 

s~-rpresorp lion blir ytterst ofullst~indig och endast nödtorvtigt 
1-:an kompenseras genom forcering av andningen och ökad 

hjä rtverksamh et. Uppemot 6,000 meter och 1
/ 2 atm. tryck ä r 

lu fl l' n så tunn, att det arteriella blodets syrehalt ·ej blir större 
an de l venösas nere vid jordytan och gränsen för livet är så

lu nda uppnådd. Dödsfall ha också för längesedan av denna 
an led nin g in träffat vid dylika höga uppstigningar. För all utan 
kv iin1 ingsrisk kunna stiga högre i en fri ballong m åste ueronau

len inandas medförd ren syrgas. Vid 10,000 meters höjd och 217 
111 111. tryck lämnar emellerti d även d'elta hjälpmedel luftseglaren 

i sl ieke t, enär t . o. m. ren syrgas vid cEir härskande låga lryck 
iir o till räcklig för andningens behov och högre uppsligande 

leo rPL is kl endast är. möjligt i luftlät gondol med innesluten syr
ga sblandning av samma tryck och sammansättning som vid 

jordy tan eller medelst användning av särskilt, säkert tätlsJulande 

l11 a ~ka pparat. Till kvävningsfara n sällar sig under en uppstig-- ') H ygie ne der Aeronaut ik , Wien und Lei pzig 19j2. 



- 474 -

ning även avkylningen. Lufttemperaturen avtager nämligen Inect. 
ungefär 1 o pr 100 meter över jordytan och är sålunda exempel
vis vid 2,000 meter 20° lägre, något som vintertid v1d t. e:x.. 
- 10° vid jordytan gör - 30° å nämnda höjd. Ännu h ögre, 
upp går sänkningen lätt ned till - 40 ° och lägre gradtal även 
under sommaren. Då i en fri ballong full vindstilla här skar, 
tåles emellertid kylan betydligt bättre än nere på jorden, något 
vartill ~iven den starkare verkande värmestrålningen från solen 
vid klar himmel medverl,ar. Symptom av syrebrist inställa sig 
i allmänhet lömskt och utan vidare förebud samt yttra sig i 
psykisk nedslagenhet och bristande initiativ, kroppslig mattig-
11et, svårighet att ulföra till ballongens manövrering hörande 
arbeten, handskriften blir så småningom oläslig etc., olust
känsla, kväljningar, som någon gång resultera i kräkning, hastig, 
liten och oregelbunden puls. slutligen upphöra de psykiska 
funktionerna så småningom, luftseglaren faller i sömn, blir 
medvetslös och dör i koma, om ej ballongen i rättan tid kan fås 
att sänka sig eller tillräddig syrgasandning åstadkommas. 

En allmänt bekant sak är, all bergsbestigare redan på för
hållandevis låga höjder pläga besväras av liknande symptom. 
Dessa inställa sig redan vid alpvandringar upp mot 1,000 a 
1,500 meter och fortare ju mera otränad individen är samt gå 
sedan gammalt under namn av bergsjuka. Att symptom av 
syrebrist så snart uppträda under dessa förhållanden, beror på 
det excessiva arbete för hjärtat och kroppsmuskulaturen, som 
erfordras föi· att på relativt kort tid förflytta kroppsvikten ett 
eller annat tusental meter uppåt , vilken höjd i luftballong där
emot är utan minsta menliga inflytande. 

Overgå vi nu till att undersöka, huru enligt v. schrötter 
förhållandena ställa sig för aviatören vid flygning med ett mo
dämt aeroplan, så framhåll es, att denne redan vid så låga höj
der som några 100-tal m eter kan uppvisa samma tillstånd solll 
bergvandraren vid 1,000 a 1,500. Vad är det då som beträf
fande aviatören medför en sådan känslighet? Någon med 
bergsbes tigarens muskelarbete jämförlig ansträngning utför han 
icke vid manövreringen av flygapparaten. v. Schröller kommer 
på grund av å tskilliga uttalanden fr ån framstående aviatö rer 
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till den slutsatsen, att hos dem den maximala kraftspänningen 
i hela nerv- och muskelsystemet, kampen för att hålla jämn
vik ten i luften, oron för ett nedstörtande och det därund er fort
gående intensiva hjärnarbetet för flygprestationens fullgörande 
träda i stället för muskelansträngningar hos bergsbestigaren . 
psykisk trötthet inträder hos aviatören, innan någon nedsätt
ning a v muskelsystemets kraft manifesterat sig och vid en hastig 
uppstigning hinna icke hjärtverksamhet och respiration an
passa sig efte1; de nya tryckförhållandena högre upp. Luftdraget 
gör sig i hög grad gällande på grund av maskinens starka fart, 
som kan uppgå till 150 km. och mera i timmen; vid flygning 
ii h i"1g re höjder gör sig därför också kylan på ett särdeles på
tagligt sätt kännbar; kroppen elonmar av värmeförlusten, fing
ra rna stelna, så att aviatören t. o. m. kan få svårt att utföra dc 
enklaste handgreppen för manövrering av sin maskin, aviatören 
blir genom frusen och sömnig, apati och kväljningar, hjärtklapp
ning, svindel och mattighet inställa sig, varjämte ett visst ökat 
och oemotståndligt behov att tömma blåsan är särskilt karak
tär istisk t för >>flygaresjukan>>, som denna symptomkomplex 
bl ivit benämnd. Då sistnämnda symptom är det enda, varigenom 
denna skiljer sig fr ån bergssjukan, torde det ej vara för djärvt 
at t antaga, att trängningarna till urinering äro av samma ner
vöst-psykiska natur som vid rädsla och oro av annan anledning. 
>>Flvgaresjukans >> yttringar röna starka individuella växlingar, 
de in t räda lättare hos nybörjare, först vid större höjd' hos trä
nade flygare. Nervösa individer äro starkare eliponerade där
fö r iin lugna och robusta personer. I betraktande av flygnin
gens svårigheter måste därför med skäl lyckade uppstigningar 
i aeroplan till omkring 4 ~l. 5,000 m eters höjd betraktas såsom de 
lll est storartade dåd, människakraften n ågonsin utfört. 

T ill den nervösa spänningen, v'lru ti flygaren hela tiden i 
lu ft en befinner sia sälla sin en del visserlibaen mindre verk-

b ' . b ' 

samma, men dock ej alldeles oviktiga faktorer. Det starka luft-
draget och minskningen i trycket verkar sugande på luften i 
Ytt re hörselgången och om luftpassagen i Eustachiska röret till 
följd av en tillfällig katarr är stängd, kan på grul)d av tryckdiffe-
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rensen snart besv ~i rli g lomhördhet uppstå. Avia tören är för kon_ 
trollen av motorns regelrätta gång uteslutande hänvisad till 
hörseln, om han ej har någon apparat ombord, som utvisar· 
slagantalel. Till lomh ördheten sälla sig snart öronsusningar,. 
smär tor och ytterligare hörseln edsä ttning, om ej luft geno111 

sväljningsrörelser eller på annal sä tt kan avlägsnas ur mellan
örat. An tagligt är a lt tryckskillnaden därslädes i vissa fall sträckt 
sin a verkningar ända in på innerörat så alt verklig öronsvindel 
uppkommit. Vanl ig svindel instä ller sig i r egel ej annat än vid 
flygning förbi höga föremål såsom kyrktorn och bergspetsar. 
Vad be träffar ögonen, så lida de både av luftdraget och starkt 
solljus så att aulamobilglasögon av flintglas, vilket som bekant 
sk yddar mot de ultravioletta strålarne, för m ången visa t sig 
nödvändiga. Andningen påverkas också av luftdraget. Inspi
rationsfasen und erlättas , varemo l utandningen försv åras . Be
klämningskänsla och hjärtklappning samt slutligen verklig and
nöd kunna därav inställa sig. 

Under n eds tigningen , då aeroplanet sänk er sig, göra sig i 
;;tllm ~i nhe t alla r efererade obehag mera gällande, antagligen be
roende på den fö r landnin gsmanövern mera spända uppmärk
samh eten , svaghetskänslan tilltager, behövliga rörelser u tföras. 
klumpigt och otympligt, huvudvärk , kväljningar och urin träng
ningar ökas. Symptomen kunna kvarstå relativt länge även 
efter en lyckad landning och ofta iakttagas även efterå t hos 
avia tören ett utpräglat sömnbehov, som dock i vissa fall kväves 
av genom stolthet och glädj e över fullbordad bragd framk allad 
känslostämning. 

Under de n ågot mer än 3 år som förflutit sedan den epok
görande flygveck a n i Rheims h ade till slutet av 1911 vid olycks
h ä ndelser under uppstigningar m ed aeroplan, passagerarne med
räknade, ej mindre än 141 personer förlo ra t livet och sedan ha 
ytterligare en h el del tillkommit. Bland de förolyckade räknas 
både de erfarn as te aviatörer och nybörjare, de fl esta i en ålder 
mellan 20 och 30 å r . En stor grupp av dödsolyckorna måste 
skrivas på lättsinne och bristande erfarenhet om flygningen 
med aeroplan, en annan på konstruktionsfel och nekande funk-
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li on hos apparaten, en tredje grupp för sig bilda explosionenm 
av )wnzinreservoiren och slutligen bero å tskilliga nedstörtanden 
på r<'n t meterealogiska orsal,er såsom h ~ifliga vindslötar och 
bya r, verti kala luftströmmar, tjocka m. m. 

Yad beträffa olycksfallen vid ett nedstörtand e, så äro de 

811 Lingen direkta följder av aviatörens eller passagerarens egen 
stöl mol marken , d.å han slungas ur apparaten , eller också orsa
kas de, fas t m era sällan, av dennas sönderkrossning samt explo
sion av benzinförråde t. Skadorna ha bestått i vrickningar , 
fra k!nrer av a lla slag, öppna så väl som enkla å extremite ter, 
ryggrad, huvud, bröstkorg och bäcken , hjärnskakningar m ed 
kar lare eller hingre medve tslöshet och andra hjärnskador, inre 
blödningar i bröst- och bukhålorna, sönderslitn ingar av lever 
och mjälte, svåra förbränningar. T. o. m. fullständiga kross
ningar av h ela kroppen h a fö rekommit. Vanligen föl jer döden 
ögonblickligen eller efter kortare tidsförlopp. 

P rofylaxen mot olyckshändelser är dels av medicinsk-fysio
logisk art, dels rent maskinellt-teknisk . Vad den försla beträf
far , bör en flyga re helst va ra en stark, kallblodig och robust per
son , som h åller sig väl trainad; ett lugnt temperament och starka 
nen er ·erfordras ovillkorligen och såväl hjärtverksamhet som 
lu ngor och sinnesorgan m ås te funktion era utan minsta anmärk
ni ng. Beklädnad en är viktig till sk ydel mot kylan i de övre 
luftl agren och bör utgöras av lätta och på samma gång täta 
skinn- och pelskläder, vilka dock ej få hindra kroppens rörlig
het. Utom vantar kunna för uppvärmning av händerna thermo
phorer medföras i fick01:na. Huvudet och ansiktet måste skyd
das genom särskilt kons truerade täta mössor. Specialfirmor 
lill \'erka numera i nämnda av·eenden synn erligen tillfredsstäl
lande kos tym er . Glasögon för ständigt bruk ha ej visa t sig 
lämpliga emedan de emellanåt beslås med imma, bestänkas med 
oljedroppar från motorn e tc. och böra därför endast användas 
Vid fall av excessivt ' solsken. Litet lä tt förtärd m a t och någon 
Uppfriskande dryck bör m edföras vid längre färder. 
. Både uppstigningar till större höjder och n edstigningar 
därifrån böra göras så småningom för att något så när vänja 
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rorganismen vid de ändrade a tmosferiska förh ållandena. På 

större höjder är apparat för syrgasand ning synnerligen önsk. 

värd, men synes ännu ej hava medförts å elylika uppstign ingar. 

För att så myck et som möjligt undvika de svåra kirurgiska 

följderna vid e tt nedstörtande har det visat sig fördelaktigt för 

.avia tören att fastsurra sig vid sätet, så att han ej faller ur på nedvä. 

gen. Apparaten får då upptaga slölen mot n1,arken och dess lätta 

konstruktion gör ofta, att den bräckes, utan alt flygaren själv 

tager vidare skada. Fastsurramlet h ar emellertid också sina 

nackdelar, nämligen vid benzinexpolsion och eld svåda, då man 

ju ej fort nog kan komma loss. Surrningen bör därför, om den 

skall användas, vara av sådan ar t, att den hastig t med e tt enkelt 

grepp kan lossas. För flygningar över större vatten bör livbälte 

anläggas. Man har vidare föreslagit medförande av fallskä r

mar samt ldädedräkler m ed dubbla k a utschukväggar, mellan 

vilka till ett par atmosf. komprimerad luft skulle mildra stötar 

vid nedfalland eL 
På den tekniska profylaxen inlåter jag mig h är icke. 

3. Färgsinnesfrågans nuvarande ståndpunkt och 
betydelse för marinen. 

Som bekant konsta terades järnvägsolyckan vid Lagerlunda 

1875 bero på färgblindhet hos en lokomotivförar·e, enligt vad 

vår bekante fysiolog och banbrytare på färgsinnesområde t, pro

fessor F. Holmgren påvisade. Med anledning a v hans under

sökningar infördes i Sverige med en för vårt land fenomenal 

snabbh et obligatorisk prövning av fi:irgsinnet för personal vid 

örlogsflottan, handelsflottan och järnvägarne och inom få år 

följdes exemplet av elen ena efter den andra av E uropas sta ter, 

seelan upprepade s jö- och järnvägsolyckor befunnits bero på 

färgblindhet hos resp. funktionärer. 

Holmgrens bekanta prövning med sefirgarnsdockor har 

länge varit den allmänt använda och utgör ännu hos oss liksom 

i flere andra länder elen reglem enterade m etod en. Nyare un

dersökningar på färgsinnesområdet ha emellertid seelan Holm-
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grens tid fört kunskapen om färgblindhetsformerna bch de 

,olika grader, varuti dessa förekomma, å tskilligt fram åt. Andra, 

i vi s~a avseenden uti k ä nsligh et Holmgrens överträffande under" 

sölwi ngsmetocler hava också uppfunnits , prövats och fastställts, 

exempelvis i Tyskland.') Oaktat doktor C. G. Bos/röm nyligen 

i sammanhang m ed beskrivningen av Edriclge-Greens lanterna2
) 

fö r fas tställande av färgblindhet }iven gå tt in på färgsinnesfrå

gan. anser jag mig ändock på grund av dess stora betydelse för 

mari nen, då .e tt större arbete om färgs innesrubbningar av H . 

J(ö llner nyligen utkommit, 3
) ur detta m. fl. böra lämna en fram

stäl ln ing av sakens nuvarande läge. 

De L n ya på färgsinnes- och färgblindhetsomr åclena här

rör t ill stor del från undersökningar med spektt:oskopeL. Blan". 

da r man de spektrala färgerna rött och violett, m ellan vilka skill

naden i våglängd är störst, m ed varandra , erhålles purpur, en 

färg, som ej finnes i spektrum , men vilken sålunda, enligt vad 

som för länge sedan påpekats, sammanbinder dess ändar till en 

sluten ring. Om åter två homogena spektralfärger med mindre 

vågliingclsdifferens blandas, t. ex. orange med indigo eller gult 

med blått, så blir purpurtonen allt mindre och mindre m ä ltad, 

och lagas undan för undan varandra m era närbelägna fä rger, 

stöle r man slutligen på tvenne sådana, som tillsammans i ett 

visst förh ållande giva förnimmelsen vilt eller grått, de s. k. 

komplementärfärgerna. Alla spektrums delar hava sina kom

plementärfärg·er inom detsamma , utom grönt, vars komplem en

tä r l'ii rg är purpur. Blandas tvenne spektralfärger, som ligga 

l'ara ndra närmare än komplementärfärgerna, så erhåller man 

en lon, som i spektrum ligger emellan de två blanclade fä rgerna 

rn en är betydligt mindre mättad d. v. s. mera >> vi t» . De spek 

trala rött och grönt giva sålunda tillsammans ell vi taktigt gult, 

som mera närmar sig orange, allt efter som mängelen rött ökas 

och gulgrön t, om d.et gröna skenet göres överv~igande. Blandas 

' ) Oloft - Das Auge und sein e Bedeutung fi\r den :M:arin edienst. 

.l\[arin e Rundschau 1910, s. 1217. 
2

) Tidskr. i Mil. hälsov. 1911, s . 321. 

") Die Störungen des Farbensinnes, Berlin 1912. 

1'idsk1'ift i Sjöväsendet. 31 
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nu slutligen två spektrala färger, vilkas våglängdsskillnad är 

ännu mindre och tillräckligt liten, så blir blandningsfärgen så 

väl till ton som mättningsgrad fullkomligt densamma som en i 
spektrum mellan ifrågavarande färger liggande sådan. Sist
nämnda förhållande, som för färgsinnesundersökningar är av 

största vikt, konstaterades redan 1881 av den bekante fysikern 

och kemisten lord Rayleigh. Blandningen av rött (lithium

linien) och gulgrönt (thalliumlinien), jämförd med spektrums 

gult (natriumlinien) har därför uppkallats efter honom. Denna 

blandning och jämförelse åstadkommes i ett tvådelat synfält 

(av samma slag som i ett polariskop), där den ena halvan för

ses med natriumgult och den andra med rött-gröntblandningen. 

Ej blott de båda fältens ljusintensitet utan även de mängder 

varmed rött och grönt ingå i blandningsfältet, kunna genom 

användning av lämpligt instrumnt (t. ex. Nagels anomaloskop) 

bestämmas och uttryckas i siffror och man erhåller då den 

s. k. Rayleighs equation. Förhållandet mellan rött och grönt 

är i densamma mycket skarpt begränsat för en m ed normalt 

färgsinne utrustad människa och även små avvikelser däruti 

tyda på anomalier, som göra den undersökte oanvändbar i så

dana yrk·en, där normalt färgsinne erfordras. 

Det låter sig sålunda göra att genom blandning av två lämp

ligt valda spektralfärger erhålla en färg som fulls tändigt över

ensstämmer med en annan i spektrum förekommande sådan. 

Vad som nu befunnits vara av största vikt beträffande färgsin

nesfl·ågan är, att icke i spektrum finnes två homogena färger, 

som i växlande mängder kunna så blandas med' varandra, att 

de giva upphov till förnimmelse av alla i spektrum för normala 

ögon synliga färgtoner. Däremot är det möjligt att genom 

blandningar av tre olika homogena spektralfärger i lämpliga 

proportioner utlösa varje för med normalt färgsinne utrustade 

individer tänkbar färgföornhnmelse. Genom att t. ex. i alla möj liga 

variationer blanda rött, grönt och violett kan man därför fram

ställa hela serien av spektrums växlande färgskala. Det nor

mala färgsinnet reagerar sålunda för tre varierande komponen

ter bland' de homogena spektralfärgema. 
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Man har numera lagt nyssnämnda spektrala färgbland

ningsfö rh ållanden till grund för indelningen av färgsinnesabnor

milelerna. Där minst tre spektrala färger erfordras för att 

})]andade på olika sätt utlösa alla tänkbara färgförnimmels er 

hOS en viss individ, talar man om trikromatiskt färgsystem , 

där två spektrala färger, på samma sätt äro tillräckliga härför , 

talar man om elikromatiskt och där man endast genom en av 

spektrums färger, vilken som helst, blott genom variation av 

ljusintensiteten kan framkalla varje för individen i fråga upp

fa ll ha r färgförnimmelse, om monokromatiskt färgsystem . 

Det normala färgsinnet är utrustat m ed trikromatiskt; hos 

röd-grönblindheten samt violettblindheten föreligger dikroma

tiskt och hos den fullständiga färgblindheten monokromatiskt 

färgsystem. Bland de trikromatiska finnas emellertid en del 

övergångsformer till clikromatin, s. k. anomala trikromater, 

vilka motsvara den Holmgrenska gruppen svagt färgsinne och 

fullständigt färgblinda. 
Genom de omfattande massundersökningar som uneler ti

dernas lopp vidtagits, vet man, att frånvaron av normalt färg

sinne är ganska vanlig. Ej mindre än 7 a 8 % av unelersökta 

manliga individer ha visat sig behäftade med detta lyte och 
medräknas de gränsfall, som endast kunna upptäckas med Ray

leighs equation, stiger siffran till 10 %. Märkvärdigt nog är i 

ställe t färgblindheten sällsynt hos kvinnor , fallen uppgå hos dem 

ej ens till l %. Hos männen utgöras bland de nämnda 8 a 9 

7a färgblinda elen ena hälvten av elikromater och elen andra 

av anomala trikromater. 
M onakromafin eller den medfödda fullständiga färgblind

heten, där vederbörande ser allting grått i grått utan någon som 

helst färgperception, är så sällsynt, att den saknar praktisk be

tydelse. Av spektrums färger presenterar sig grönt med den 

starkaste ljusintensiteten. Individer med monokromatisk färg

blindh et lida för övrigt m estadels av nedsatt synskärpa, nystag

mus, ljusskygghet, refraktionsanomalier och astigmatism, som 

redan i och för sig göra dem omöjliga för sådana yrken som sjö

tjänst eller anställning vid järnvägar. 
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Dikromatin spelar b land rubbningar i färgp erceptionen en 
synnerligen viktig roi. Denna form av färgblindhet särskilj er 
ulom svart, grått och vilt, som ju ej i vår bemärkelse äro färger: 
endast tvenne färgtoner. I ställe t för de omkring 160 olika fär
ger i spektrum, som uppfaltas av de med normalt färgsinne begå. 
vade, ser elikromalen s[llunda spektrum med endast en färg ton 
i vardera ändan. Mellan dessa ligger för honom en neutral zon, 
motsvarande det normala blågrönt, som är alldeles färglös, grå
vit. Den röda ändan av spektrum, motsvarande . det normala 
rött och gult synes antagligen för dikromaten svagt gul, den 
Yiolctt motsvarande delen dunkelt blå. Praktiskt har sålunda 
elikromalen av alla färger i spektrum från och med rött, orange 
gult, till och med gulgrönt och blått samt mellan liggande nyanser, 
endast uppfattning av samma färgton i olika mättning. Nämnda 
spektralfärger särskiljas endas t på grund av den olika ljush ets
fö rnimmelse, de giva. Dikromalernas egen färgskala är sålunda 
synnerligen måttligt omväxlande och liJ,nar mycket mera mo
nokromatens än trikromatens. Hans öga är emellertid i regel 
synnerligen känsligt för även de minsta variationer i ljusstyrkan, 
varmed föremålen presen t era sig för honom, och med ledning 
av denna betecknar han ofta nog med rätta namn deras färg·er, 
särskilt då det gäller större ytor , som iakttagas under relativt 
s tor synvinkel. Är det frågan om små föremål eller sådana, 
som ses på avstånd uneler liten synvinkel, är d en färgblinde, 
som bekant, enwllertid lä tt utsatt för förväxlingar och kan då 
begå både ädlesdigra och löjliga misstag. Beträffande de spek
trala färgblandningsförhållandena äro vidlyftiga u nclersölm in
gar utförda vid dikromalin. De ha givit vid handen, att, som 
man ju av föregående erfarenheter kunde förmoda, tre väl 
differentierade gruncl!'ormer exis tera , som ej på något sätt övergå 
uti varandra och vid vilka de två till blandning använda spek
tralfärgerna med k onstan ta proportioner ingå uti den förbland
ning, som för elikromalen motsvarar ·en viss bestämd del af 
hans spektrum. På detta s~ilt ha de tre färgblindh etsformerna 
röd-, grön- och violett- ell er blå-gulblindhet också blivit spektro
skopiskt klassificerade. I praktiskt avseende är skillnaden mel-
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Ia n röd- och grönblindhet fullkomligt betydelselös och violett
bl indhc lcn spelar i verklighe ten föga större rol än monokro

matin. 
Overgångarne från elikromalin till nomalt trikromaliskt 

fiirgsyslcm bildas, som jag redan nämnt, av de anomala trikro
ma tcrna, som på grund av sin talrika förekomst samt den svå-

1.·1al JC t de hava att riitt tyda en del färgperceptioner, praktiskt " , 
iiro jämställda med de verkligt röd- och grönblinde. Holmgren 
an \' ii nde på sin tid termerna >> Ofullständigt färgblinda >> och 
, 5,·:,gl färgsinne >> för övergångsformerna. Enligt vad nyare 
undersökningar synas visa, finn es emellertid mellan de normalt 
fii q.,,ecndc och de verkligt färgblinde övergångsfall av alla upp
Iiinkl iga grader, vadan uppställanclet av några särskilt avgrän
sad e grupper bland dem num era ej kan anses berättigat. 

Diagnosen av anomal trikromati ställes lättast med speklro
~k opis k undersökning och delt.a lyte kan därför från: denna 
synpunkt helt enkelt definieras så, att de lrikromater, som giva 
en fr ån den normala avvikande Rayleighs equalion äro ano
mala. En anomal trikroma t finner en redan inställd spektral 
färgblandning av rött och grönt, som för den normale fullt övcr
en s~liimmer med det natriumgula f~iltct, antingen för röd eller för 
grön och man måste för att få equationcn för den anomale tri
krom a ten sålunda ändra blandningen genom att antingen till
föra mera rött eller mera grönt. Bland de anomala trikromaterna 
ham sålunda en viss grupp nedsatt uppfattning för det spektrala 
röll och en annan för det spektrala grönt. Då dessa egenskaper 
fö rekomma i alla tänkbara gradalioncr, bilda de nämnda grup
perna sålunda gradvisa övergångar Lill röd- eller grönblindh eten. 
Da dc anomala Lrikromalcrna själva skola ställa in belysningen 
a,· fii llcn för Rayleighs eq uation , förete de emellertid en karak
iiirist isk osäkerhet därvid och om man låter en sådan patient ut
föra upprepade inställningar, så avvika dessa från varandra på olt 
hell a nnat och betydligare säll, än vad som är förhållandel med 
de n normale trikromalen. Skulle en anomal trikromat nv en 
hii ndc lse s tälla in fället riill vid första försöket, gör han dei: 
lii n1ligen säkert ej den andra. Även är han lätt avslöjad genom 
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en blandning med mera grönt eller rött än det normala, vilka 

blandningar han då anser fullt överensstämma med det gula 

natrium fältet. 

Vad de anomala trikromatemas subjektiva färgpercep tioner 

beträffa, så synes vid höggradigare former spektrum föga olika 

mot vid dikromatin. Låggradigare fall giva sig i allmänhet 

tillkänna genom en viss osäkerhet vid skiljande av vissa färg. 

toner, i synerhet violett och blått, längre r·eaklionstid än den 

normala för bedömande av plötsligt uppdykande färger, sär

skilt om dessa komma flera på samma gång, svårighet att igen

känna färger på små y tor eller sken under liten synvinkel, be

hov av mera mällade färger än den normale för att säkert 

kunna igenkänna dem, stort beroende av ljusstyrkan för skil

jande av olika färgade sken. I det praktiska livet kunna 

under för dem gynsamma förh ållanden en del anomala trikro

mater i färgtydning komma normala synnerligen nära, såsom 

t. ex. då de färgade föremålen eller skenen äro tillräckligt stora, 

väl belysta och iakttagaren har tillfälle att betrakta dem i lugn 

och ro tillräckligt länge. Osäkerheten visar sig däremot alltid 

först och mest med avseende på gröna färgtoner och sken, vilka 

såsom de ljusstarkaste lätt förväxlas m ed resp. gråa och vita. 

Äro omständigheterna ·ogynnsamma, såsom t. ex. v}d mycket 

små eller långt avlägsna färgade sken, multipla sådana, som 

hastigt ·dyka upp och så för'Sv:inna, dålig belysning och små 

färgade ytor, skiljer s:ig den anomale trikromatens prestationer 

i färgtydning ej a lls eller ·endast föga från den verkligt röd- eller 

grönblindes. Jag har utförligt uppeh ållit mig vid den anomala 

trikromatin, för at t tyd liggöra densammas farlighet för vissa 

yrkesgrenar, såsom sjömannens och järnvägsmannens, lika stor 

som den verkliga dikromatins, ja t . o. m. farligare, då den är 

svårare att diagnosticera och sålunda vid en ej tillräckligt nog

grann undersökning lättare förbises. 

Som bekant fordras numera hos oss för anställning vid 

Yissa yrkesgrenar inom flottan, för inskrivning å sjömanshus 

samt för anställning vid järnvägarne intyg om normalt färg

sinne. Vad särskilt sjöfolket beträffar, så gäller det all ofta på 
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il vscYärda distanser, alltså under liten synvinkel, skilja mellan 

röda, gröna och vita ljus, fartygslanternor eller fyrbelysning. 

Ä ven k omma raketer och blänkfyrar av olika färg i fråga vid 

örlogsmarinerna och vid dagsljus måste färgerna å flaggor, bo-. 

jar, yalar, prickar m. m. kunna tydas. Urskiljningen av nämnda 

·sJ,en och färger försvåras emellanåt utom av lång t avstånd även 

av dålig sikt och tjocka och under vissa förhållanden visa sig 

ljusen till sjöss antingen under hastig rörelse ellel' dyka hastigt 

upp och försvinna lik a snabbt, allt sålunda ogynnsamma om

:ständ igheter, som ställa den anomale trikromaten i del när

maste jämsides med dikromaten. Den färgblinde ser rött sken 

såsom ljussvagt gult, under det grönt på honom gör samma in

tryck som vitt. Att han under gynnsamma vilkor kan särskilj a 

dem, har jag nyss nämnt. Däremot blir det honom såväl som 

fö r den anomale trikromaten m ycket svårt att skilja samtidiga 

sken av de tre färgerna på en gång, ty vita lanternor och 

fy rlju s ha i allmänhet en dragning mot gult, rött ljus synes ho-

11 0 111 något svagare men -med samma gula färg och det gröna 

liknar mycket det vita. Om nu synliga olikfärgade ljus Lill p å 

köpet äro av olika ljusstyrka och lysa på olika avstånd, blir sa

kell iinnu svårar·e att klara. Att sålunda för nämnda yrken obe

tinga t måste fo rdras fullt normalt färgsinne, faller av sig självt. 

H olmgren påpekade redan på sin tid, att en del fall kunde 

vå lla svårigheter vid diagnosen med den av honom uppfunna 

m etoden och uppställde för dylika särskilda förfaringssätt, bland 

anna t kontroll med färgade sken samt rekommenderade ut

tryck ligen , att alla tvivelaktiga fall av färgblindhet borde remit

leras Lill specialister - fysiologer eller oftalmologer - för nog

grann diagnos, något som för övrigt också är intaget i Med.

S t ~ r. cirkulär av d. 11 dec. 1882. Alt Holmgrens metod råkat i 

miss kred it u Lomland s, Lord e säkerligen i mycket bero på all den 

·ej ut förts korrekt efter hans föreskrifter, dock synes densamma 

eftn vederhäftiga 'uttalanden a tt döma vara behäftad m ed del 

grund felet, alt garndockorna utgöra för stora färgade ytor. Dessa 

komma därför att av elen, som skall undersökas, att ses under så 

Pass stor synvinkel, att t. o. m. verkliga dikromaler enbart ge-
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nom att taga ljusstyrkan till hjälp uppgivas i elt ej ringa antal 
fall utföra provet oklanderligt. Hur mycket lättare skola då e· 

anomala trikromater slinka igenom! Så säger sig Nagel blan~ 
tyska järnvägstjänstemän, som förut undersökts enligt H arm. 

grens metod, ha funnit ända till 5 % färgblinda och liknande 

erfarenheter är också gjord av Coll'in. Man bör härvid emel
lertid ihågkomma, all Holmgren uppfann sin metod vid en tid
punkt, då man föga eller ej alls kände den anomala trikroma
lins lägre grader. 

Då synvinkeln spelar en så stor rol för den färgblind e, ha 
tavlor med mindre, på olika säll ·ordnade små färgfläckar upp
runnits såsom ersättning för Hofmgrens metod. Nagels och Stif . 

lings tavlor av detta slag brukas sedan länge i Tyskland för den 
forsta undersökningen och principen för ställandel av diagnosen 

därmed är i stort selt densamma som vid HofmgTens metod. 
De små färgfläckarne ~iro på samma sätt som garndockorna 
anordnade efter den pseudoisokromatiska metoden, d. v. s. man 
lägger an på att elen färgblinde skall förväxla sådana färg toner, 

som för honom synas lika. Av Nagels tavlor, där färgfläckarne· 
äro tryckta i cirklar, finnas två serier, A och B, den förs ta av
secl'd för diagnos av clikromater, den andra av anomala trikro

mater. För undersökningar med sina tavlor har Nagel' u ppställt 
e tt schema av frågor , som noggrannt bör följas. Unelersöknin

gen med dessa ta v l or leder oftast till bestämd diagnos: normalt 
färgsinne eller icke. I tvivelaktiga fall prövas den sökande med 
Stifiings tavlor; passerar han då detta prov ulan anmärkning , 

finnes intet tvivel om att normal färgsinne föreligger. På Stil
fings tavlor äro färgfläckarne tätt mosaikartat anordnade på 
vit grund. Den pseudoisokromatiska principen är här genomförd 

så att förväxlingsfärgernas fliickar äro tryckta i såsom siffror 
anordnade figurer milt inne i mosaiken. Den som skall under

sökas, har sålunda blott att läsa dessa siffror, något som den 
normale lätt gör , varemot den färgblinde på grund av förvä x

li ngen ej ser några siffror. Alla dessa tavlor lida av det felet 

a lt cle efter åtskilliga undersökningar snart smutsas ned och 
s{llunda ständigt förråd av nya måste underhållas. 
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Lii mna både Nagels och StiWngs tavlor undersökaren i 

,·irclsm al angående färgsinnet, såsom förhållandet ej sällan 
1 
. . 111 cd aräns!'.allen, måste antingen Royleighs equation utföras 

:tl o 
eller 0 d ;så undersökning med färgade sken. För fastställande 
av Rayle ighs equation finnas särskilda spektroskopiska appara

ter kons truerade, som äro bekväma att handhava och av vilka 
en är faststållcl för de tyska jLirnvägarne. Som jag nämnde, 
använ de sig H olmgren för diagnosen i vissa fall av efterkontroll 

med Ui rgade sken. Metoden är sålunda ingalunda ny, men för 
dess ut fö rande ha en del olika apparater senare konstruerats 
siisom den nyss nämnda av Boström beskrivna Edrid'ge-Greens 

lant elna och Nagel-Köliners lampa. Medelst den sistnämnda 
synnerl igen enkla och praktiska apparaten låta sig små färga
de sken av var iabel färg- och ljus intensitet under små synvinklar 

ji:im fiira s på ett för färgsinnesanomaliens avslöjande synnerli
gen siikerl och bekvämt sätt enligt samma princip som vid 
övriga undersökningar. Denna lampa måste givetvis äga före 

trii de framför Edridge-Greens, då vid den sistnämnda den un
dersökte dels skall uppfordras alt benämna färgen på det sken 
han se r och man dels för el iagnosen i övrigt är hänvisad till av 
den undersökte före lagen jäm före! se mellan färgen på del sedda 

skenet och en .av Holmgrens sefirgarndockor. 
Otv ivelaktigt torde vi för närvarande här i Sverige med av

seende på de reglementerade föreskrifterna för färgsinnesun
dersiikningar vara åtskilligt efter vår tid, i det en del anomala 

oclt fiir samfärdseln .farliga trikromaler, ja t. o. m. ej ens dikro
mat er, cliirmed låta sig s~ikert uteslutas. Ett lämpligt tillfälle 
fin nes hä r att vid marinen anskaffa och vid unelersökningar i 

s tö rn• skala pröva Nagels och St illings La v l or sam t ·därvid ä ven 
Glll' iind a t. ex. en Nagel-Köflners lampa eller Nagefs anomalo

skop l'iir Rayleighs equrrtion som efterkontroll. Varje marin
lii karP, som haft med färgsinnesundersökningar enligt T-J o/m

flr ens me tod atl göra, vet huru svårt del i å tskilliga gr~insfall kan 

~'n r a a t L a v göra, om den u n dersök Le formellt skall anses tillhöra 
katego rien »normalt färgsinne » eller ej. Alla möjligheter till 

för bii llring av metoderna och erh ållande av en beslämdare dia-
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gnos vid de fall av anomal trikromati, som vålla de största 
s vårigheterna, måste därför hälsas med glädje. 

Ä ven i ett annat avseende torde det emellertid kunna 
ifrågasättas, om ej de reglementerade föreskrifterna angå_ 
ende utförande av färgsinnesundersölmingar äro i behov 
:av komplettering eller reformering. Som Boslröm i sin 
nyssnämnda uppsats påpekat, äger nämligen i vårt land 
varje legitimerad läkare att verkställa dylika och a tt där
utöver utfärda rättsligt giltiga intyg enligt stadgat for
mulär. Vid marinläkarkårens upprättande för 10 år sedan 
intogs i gällande Kungl. förordning bland kompetens.ford
Tingarne f~r anställning därstädes vederbörligen styrkt normalt 
färgsinne och för stalens järnvägsläkare gäller en Kungl. Järn
vägsstyrelsens order av 30 dec. 1908, varuti ävenledes stadgas, 
att sökande till nämnda befattningar skola till sina meritförteck
ningar bifoga intyg om normalt färgsinne. Marinläkare och 
järnvägsläkare äro sålunda de enda läkare, som på grund av 
innehavande tjänst mås~e uppfylla fordringen på normalt färg
sinne, detta av lätt insedda skäl, för att själva kunna unelersöka 
andra uti ifrågavarande avseende. För alla övriga legitimerade 
läkare gäller blott en punkt i Kungl. Med.-Styr. cirkulär den 11 
dec. 1882, varuti »erinras om nödvändigheten därav, a tt den be
tygsgivande läkaren genom undersökning låtit utröna, att han 
själv är i besittning av normalt färgsinne >> . Vår högsta medi
cinska myndighet har sålunda visat den svenska läkarkårens 
medlemmar det stora förtroendet alt själva på eget initiativ 
skaffa sig visshet härutinnan och allmänheten får sålunda ännu 
för sin säkerhet lita på alt de läkare, som veta sig vara färg
blinda eller äga svagt färgsinne, såsom hederliga karlar ej ut
färda intyg angående färgsinnesundersökningar. Vid under de 
fysiologiska kurserna för med. kancl.-examen förekommande 
sådana erhålla väl å tskilliga färgblinde m edicinare vetskap ol11 
detta s.itt lyte, men någon lagligen giltig garanti för vederbörligen 
verkställd dylik undersökning, hur den nu utfallit, föreligger 
därmed icke. Vidare är det för övrigt, som jag anfört, tvivel
aktigt, om ens alla färgblinda jämte ett sort antal anomala tri: 
kromater med Holmg'rens m etod ens kunna cliagnosticeras. Da 
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an nu ve t, hur vanliga de sistnämnda äro bland manliga indi-
111 ' 
viel er så kan med visshet elen slutsa tsen dragas, att en hel del 
i var! land praktiserande läkare, utan att själva hava en aning 
diiroJll, äro behäftade m ed nämnda abnormitet och sålunda i god 
tro göra sina färgsinnesundersökningar samt utfärda intyg där
över å t. ex. inträdessökande till sjömanshus, rekrytaspiranter 
till fio llan samt tjänstesökande vid de enskilda järnvägarne, 
van·id de t då oundvikligen i ens taka fall måste hända, att både 
dik rPma ter och anomala trikromaler kunna .erhålla i alla avse
enden rä ttsligt giltiga intyg om normalt färgsinne. Vissa crfa
renht'le r från Karlskrona örlogsstation peka otvetydigt i denna 
rik !11111g, enär det hänt, att rel.:rytaspiranter infunnit sig, medfö
ran de lä karbelyg om normalt färgsinne, men vilka vid här före 
tagn a undersökningar befunnits vara typiskt färgblinda. De 
ödesdigra konsekvenser ett sådant förhållande kan medföra för 
trafiken till lands och sjöss, synes mig nödvändiggöra lagstift
ning av den art, att endast sådana intyg angående normalt färg
simw tillmätas rättslig giltighet, som äro utfärdade av läkare, 
vil ka själva styrkt sig äga sådant. En dylik lagsittning m åste 
naturligtvis, särskilt vid själva genomförandet bland en förut 
ick e undersökt läkarkår medföra en del vidlyftiga och besvär
liga konsekvenser, men tord e ej vara omöjlig att på ett be
trygga nde sätt ordna. Ytterligare bestyrk·es behovet i detta av
seende a v alt just som detta skrives genom tidningspressen går 
en notis om att Kungl. Järnvägsstyrelsen med anledning av ett 
förekommet tvistigt fall hos Kungl. Maj :t hemställt om uppdrag 
till Ku ngl. Med.-Styrelsen att revidera bestämmelserna för färg
sin nesu ndersökningar. 

4. Litteratur. 

Handbokslitteraturen har riktals med elt amerikanskt 
standa rd work - Gatewoods Naval Hygiene, London 1910, ett 
arlwte, so m borde ägas av varje marinläkare, då det som upp 
s l ;~ gshok f. n. synes mig vara utan konkurrens. I de vidlyftiga 
l,n pitlen avhand las: l) statistiska uppgifter och deras betydelse 
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för bedömand et . av allmänna hälsotillstånde t inom en marin 
2) luftväxlingen, 3) belysningen ombord, 4) vattenfråga~ 
ink!. avloppsledningar och kl osettstys tem, 5) provianten, 6) be
klädnaden, 7) farlygsdesinfekt ion, 8) rekrytering. Varje ämne 
föregås av en grundläggande redogörelse för de fysiska och ke 
miska fakta, på vilka h ygienens speciella regler äro baserade. 
Särskilt i ett avseende har Gatewood föregå tt med ett utmärkt 
exempel - de tekniska konstruldionsdetaljerna å ombord an
vända h ygieniska a pparater ä ro noggrannt beskrivna och belysta 
med utmärkta illustrationer , såsom L. ex. venlilationsanorclnin
gar, vattenlednings- och avloppssystem och med tillhö rande 
appara ter, evapora torer etc. e tc. På de tropiska sjukelomames 
område ha R u ge och z. Verl1z utgivit en ny h andbok : Tropen
krankheiten un d Tropenhygiene, Leipzig 1912, varuti förfa ttar
ue nedlagt sina erfarenh eter und er årslån g tjänsteutövning i de 
varmare trakterna a v jorden. Ruge har författat d e r ent medi
cin ska kapitlen och z. Verth behandlat de allmänt hyg ieniska 
frågorna sam t därjämte utöv ningen av kirurgisk verksamh et i 
tropikerna. 

Av mig nu omn ämnda arbeten utgö ra på olika förlag ut
k.omna böcker, som sålunda endast äro tillgä ngliga i bokhandeln. 
Då jag därmed redan nu kanske mer än lovligt tagit tidskriftens. 
utrymme i ansprå k nödgas jag angående övrig utländsk naval
hygienisk litteratur hänvisa till vederbörliga tidskrifter och jäm
förliga publ ika ti oner, av vi lka särs kilt T h e Military Surgeon,. 
Archiv de mectecine navale, Marine Rundschau , VeröffenLlichun
gen aus dem Gebiete des Marinesanitä lswesens, Mittheilungen: 
aus dem Gebiele des Sewesens samt U. S. Naval medical Bulle
Lin innehålla mycke t av Yärd e på det marinm edicinska om rådet. 

E n jämförelse mellan i de olika m arinernas medicinsl.;a års
rapporler förelwm mandc sta tisLiska uppgifter skulle siikcrligen 
innebära åtski lligt av intresse, men tv ingas jag likaledes av ut
rymmesskäl atL avs tå därifrån och får sluLligen angåen de vad 
som i vårt land sig tilldragit på de t navalhygieniska område t 
hånv isa Lill marinöverläkarens ingåend e års redogörelser här
utinnan. 
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Då det numera enligt Sällskapets stadgar står föredragande 
fri l t att i å rsberättelsen behandla endast viss del av de v eten" 

l-ni s" renar för vilka h an utsetts all lämna redogörelse, är jag s \. el -'. b ' 

sMunda därmed berättigad att ej alls ingå på »reglementen och 
fön·altning », ett område som för övrigt dels ligger utom mitt 
verk sam h etsområde, dels fr ån kompelen L h åll i föregående års
beriittelser och uppsatser vunnit sakrik belysning. 

Den föreslagna organisationen af ett 
gemensamt försvarsdepartement. 

Den k ommitte, som i december 1908 tillsattes för att upp
göra fö rslag till förändrad indelning och organisation av stats
depar tementen, har efter elt m era än 4-årigt arbe te framlagt 
sil L omfa ttande förslag. Då detsamma bl. a. innebär en genom
gripande förändring uti försvarsväsend ets högsta styrelse, tord e 
en redogörelse för denna del av kommitlerades fö rslag ej saknn 
in tresse för lidskriftens läsare. 

Departementalreformens allmänna karaktär. 

De huvudsakliga ohigenheter , som vidlåda den nuvarande 
organisationen av statsförvallningen ha sammanfaLLals i föl 
.i ande fyra punkter: 

1. E rforderlig fa ckkunskop vid regeringsärendenos be
handling i stotsdepartem enten och särskift vid de ras j"öredrog
.llinq i sta tsrådsberedningen j'öre j"inncs i ortmänhel icke. 
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2. Dubbelarbete i avseende å regeringsärendenas hcmdtä 
o 00 d o gg~ 

mng agu rum genom essos behandling bade i statsdepa 
r te~ 

n~ent oc.h i cen trala uer!(, uifket ,dubbelarbete, frånsett ökade 

forualtnmgskostnader, ual/ar omgang· och tidsutdräkt uicl a·e 
. ssa 

ärendens beredning och augörcmde. 

3. De centrala uerken intaga i förhållande till depccrte~ 

mentscheferna en så fristående ställning, att en enhetrig och 

plamnä,ssig ledning au statsförvaltningen därigenom försvåras. 

4. Samarbete mellan flera uerk och myncfigl1eter, som ha~ 

ua att taga befattning med regeringsärendenaSI handläggning, 

är icke i erforderlig mån eller lämpliga former genomfört. 

Det främsta villkoret för att frånkomma dessa olägenheter 

har ansetts vara förvaltningens inom varje departement sam

mansJu tning till en enh etlig organisation. I anslutning härtill 

hava kommitterade såsom grundprincip för den föreslagna de

partementsorganisationen uppställt, att de cen trala ämbetsver

ken förenas med de statsdepartement, till vilka de höra, och 

organiseras såsom beståndsdelar av dessa under benämning 

departementsavdelning eller departementskont or. 

Departementsavdelningarna omfatta i allmänhet de huvud

sakliga grenarna av ett departements verksamhetsområde och 

utgöras av de större av de nu befintliga centrala verk en . Depar

tementskontoren hava till uppgift att ombesörja en mera be

gränsad, ofta från den löpande förvaltningen i egentlig mening 

avskild del av administrationen. 

De centrala verkens självständighet bibehålles efter deras 

inflyttning såsom departementsavdelningar eller departements

kontor såväl med avseende å deras deltagande i regeringsären

denas handläggning som med hänsyn ti ll deras befogenheter i 

egenskap av administrativa myndigheter. I senare fallet till

lämpas fortfarande i stort sett de nuvarande formerna för de 

verken tillhörande förvaltningsärendenas behandling och av

görande, verken bibehålla sin karaktär av särskilda verk, ehuru 

förenade med departementen, och såväl verkens som dess che

fers benämningar kvarstå. Beträffande formerna för verkens 

deltagande i regeringsärendenas handläggning gäller , a tt de nu-
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arande underdåniga utlåtandena ersättas av kortfattade tjän

V< 1
emorial, vilka beslutas inom vederbörande avdelning eller 

sten . , . . 
· ·ontor och .efter underteclmandet er h alla offentlig handhugs 

k ·ak t·'1r DepartementsavdelninQarna hava även rätt till initia-],ai ' , . v 

. 1· t·1·acror som röra deras verksamhetsområde. Av!.tivet tj'änste-
[I V t> ' v 

mem orial skall innefatta förslag till Kungl. Maj :ts beslut i ären-

det jämte de huvudsakliga skälen till beslutet. Berör ett ärende 

Ll eller fl era avdelningar eller kontor, skall samarbete i enlig-
e . .. 
het med givna föreskrifter dem emellan äga rum. Arendenas. 

föred ragning i statsrådsberedningen verkställes i regel från av

deln ingen eller kontoret, vare sig av dess chef eller, efter che

fens bes tämmande, av tjänsteman vid avdelningen eller konto

ret. Expedieringen sker ävenledes - under väsentligt förenk

Jade former - genom avdelningarna eller kontoren under med

verkan av vederbörande protok·ollsförare i statsrådet. 

At avdelningscheferna har med hänsyn till deras befattning 

med regeringsärendena givits en generell benämning, departe

mentsdirektör. 
Den departementala handläggningen av regeringsärendena, 

rilken nu ombesörj es av Kungl. Maj:ts kansli, har sålunda en

ligt den av kommitterade föreslagna organisationen i princip 

lagts till de såsom departementsavdelningar och kontor inflyt

lad e cen trala verken. Härav följer då, att KungL Maj:ts kansli 

skall upphöra att fungera i sin nuvarande form. Det gives 

emeller tid en del ärenden och göromål, som i den nya organisa

tionen icke lämpligen kunna eller böra av departementsavdel

ningarna och kontoren omhänderhavas. Sådana ärenden äro 

bl. a. de, vilka angå departementet i dess helhet, besvärsmål 

111 . fl. H it höra ock åtskilliga för de olika departementen speci

ella iirenden , vilka för närvarande icke undergå förberedande 

handläggning hos n ågot centralt verk och som vid den nya or

gan isationen icke heller lämpligen kunna förläggas till avdelning 

eller kontor. Till sådana ärenden höra bl. a. värnpliktsärenden. 

För behandling av nu nämnda ärenden föreslås att inom 

~"arj e departement skall finnas ett departementskansli med en 

generalsekreterare som chef samt kansliråd och kanslisekrete-
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rare såsom där anställda tjänstemän. Åt generalsekreterare 
l d . . b f" . l "l 11 
1ar upp rag1ts viss e altnmg mec n zsdagspropositioner Och 

r iksdagsskrivelser samt medverkan vid lagstiftningsarbetet inorn 

departementet, granskning beträffande besluten av koncept till 

statsrådsprotokollen och vissa expeditioner, närvaro vid före

dragning i statsrådsberedningen m. m. Den n ya organ isatio

n en har ock å l generalsekreteraren anvisat en särskild plats så. 

som clepartem entscl~efens biträde i allt, som till depar tementets 

hand läggning hör. 

Vad beträffar hela statsstyrelsens ind elning uti departement 

hava kommitterade, utom en del omgrupperingar inom redan 

befintliga departement, föreslagit upprättande av två nya de

partement nämligen: 

ett för handel, industri och sjöfart (handelsdepar temen

tet ) och 

ett för samfärdselans-talter och allmänna arbeten (kommu

nikal ionsclepartementet). 

Å andra siclan föreslås sammanslagning av lanHörsvars

och sjöförsvarsdepartementen till ett försvarsdepartement, vari

genom antalet departement endast skulle komma att ökas med 

ett eller från 8 till 9. 

Skälen för och emot sammanslagningen av lantförsvars
och sjöförsvarsdepartementen. 

Såsom det främsta motivet för sammanslagningen m ås te, 

anföra kommitterad e, anses kravet på en väl avvägd och ovill

korlig samverkan m ellan de båda försvarsgrenarna, därest lan

det skulle råka i fara för neutralitetsbrott eller fientlig t anfall. 

Någon brist på sådan samverkan borde icke behöva befaras, 

men historiska exempel på motsatsen saknas icke. Väl ä r det 

sant, att båda högste befälhavarne för armen och för flo ttan 

skola lyda order från J(onungen såsom högste befälhavare över 

rikets krigsmakt, men utförandet av dessa order måste också 

ske i bästa samförstånd och under full samverkan . För de tta 

ändamål måste försvarsplanerna u tarbetas enhetligt samt den 
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under krig erforderliga samverkan mellan här och flotta under 

fredl'n noga planläggas och genom gemensamma övningar för

beredas. Dessa krav synas kommitterade otvivelaktigt bliva 

]Jä st tillgodosedda genom en enhetlig l8dning. 
,, Man kan med fog vänta sig elen frågan om icke denna 

,enhetlighet i försvarets ledning kan lika väl ernås under nu 

rådande förhållanden med två försvarsdepartement. Förvisso 

ha ,·a många steg i sådan riktning blivit tagna även under tiden 

fö r den nuvarande ·organisationen, men det torde dock icke 

kunna fö rnekas att vad som gjorts ick e varit på långt när till

räckligt. Därom vittna de m ånga anmärkningar, som i detta 

hänseende framkommit från skilda håll och ej minst tagit sig 

11 tt ryck i motioner och anföranden inom riksdagen. Alla torde 

ock vara ense om, att enhetligheten i försvarets ledning måste 

vinna på en sammanslagning av försvarsdepartementen. » 

\'idare framhålles såsom skäl för en sammanslagning, att 

den vårighet, som förefinnes uti anslagens behöriga a v vägande 

mellan de båda försvarsgrenarna , skulle lättare undanröjas om 

:alla regeringsärenden angående försvaret bleve sammanförda i 

en mans hand. Ävenså anses det med stor sannolikhet kunna 

fö rutses, all ett sammanförande av de centra la förvallningarna 

·och fö rläggning av likartade ekonomiska angelägenheter under 

samm a myndighet skola leda till en planmässigare och mera 

·ekon omisk användning av anslagen till försvaret. 

Kommitterade bemöta slutligen det antagande, som man 

är benägen att göra på grund av organisationen i flertal e t främ

mande stater, nämligen att en mera generell er farenh et vunnits 

om fördelarna av att armens och marinen s angelägenheter 

hand havas utav särskilda organ. I denna fr åga bör emellertid 

male t för stridskrafternas anv~indande beaktas samt landets 

politiska förhållanden, dess läge, storlek och beskaffenheten av 

·dess gränser tillmätas en avgörande betydelse. Sålunda mäste 

st ater, som hava · kolonier eller viktigare handelsintressen att 

skyd da långt ifrån det egna landet, hålla en slor och dyrbar 

fl olla , som kräver sin egen organisation. Även kunna politiska 

:skiil sam t landets geografiska läge härtill utgöra anledning. 

1 idsk1·ijt i Sjöväsendet. 32 
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Slutligen kunna stater med en försvarshu,dget, mångdubbelt 
större än en liten stats; anse sig böra av administra tiva skäl 
uppdela försvarsförvaltningen på två organ. »Hos oss hava 
hären och flottan endast ett mål, att upprätthålla landets neu
tralitet och försvara detsamma i händelse av angrepp; och detta 
mål måste eftersträvas genom enig samverkan i alla de fall då 
försvaret så kräver. Fördenskull bör ock enhet i organisa tionen 
och samförstånd i utbildningen eftersträvas.>> Dessa synpunk
ter tala sålunda för en enhetlig organisation av vårt lands för

-svarsangelägen heter. 
De invändningar, som blivit gjorda mot sammanslagnin

-gen av lant- och sjöförsvarsdepartementen hava av konunitte
rade sammanfattats sålunda: 

1. Brist pä sakkunslwp hos den gemensamma försvars
ministern, om lwn ä'r civil inom hela försuw"sområd'et, och Of!!

han är militär inom den ena försvarsg'renen. 
2. Svårigheten att ordna lwndWggningen och föredmgnin

gen au kommandomålen 
3. Risken atf sjöförsvarets, den mindre försvar sgrenens, 

kmu skola bliva eftersatta till förmån för lantförsuarets. 
Dessa invändningar bemötas av kommitterade. 

Försvarsdepartementets organisation. 

I överensstämmelse med departementalreformens allmänna 
karaktär skulle det gemensamma försvarsdepartementet ej en
dast komma att innefatta de nuvarande båda departementen 
jämte kommandoexpeditionerna utan jämväl komma att i sig 
upptaga de båda centrala ämbetsverken : arme- och marinför
valtningarna. 

Försvarsdepartementet skulle alltså komma att utgöras av: 
ett departementskansli under en generalsekreterar e; 
en artilleriavdelning under generalfälttygmästaren; 
en for tifikationsav delning under generalkvar lennäs ta ren; 
en marinavdelning under en flaggman; 
en intendenturavdelning under generalintendenten; 
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en sjukvårdsavdelning under generalläkaren; 
en kameralavdelning under generalkrigskommissarien; samt 
arm ens kommandoexpedition under generalinspektören för 

armen och 
marinens kommandoexpedition under generalinspektören 

för marinen. 
Till försvarsdepartementet skulle såsom >> anstalter>> höra 

"eneralstaben och marinstaben och under departementet skulle 
" sor tera a lla myndigheter såsom armefördelningarna, flottans 
stationer m . fl. 

Arenden som angå lotsverket, sjökarteverket, skppsmätnin
gen, nautisk-meteorologiska byrån samt navigationsskolorna av
ses däremot att överflyttas till det nya handelsdepartementet. 
Härvid, säga kommitterade, ä r dock av största vikt, att ett för 
försvarets intressen fullt betryggande samband etableras mellan 
fii r sYarsdepartementet och därunder sorterande myndigheter å 
ena sidan, samt de till handelsdepartementet överflyttade för 
valtningsorganen å den andra. 

Schematisk framställning av försvarsdepartementet, häm
ta d ur lwmmittebetänkandet, meddelas å nästa sida. 

F örsvarsärenden sägas vara av två slag, nämligen: egent
liga fö rvaltningsärenden och kommandoärenden. De förra 
ku nna uppdelas i två grupper, nämligen sådana, vilka skola 
fi iredragas inför Konungen i statsrådet (konseljärenden), och 
såd ana, vilka nu sjä lvständigt handläggas av arme- och marin
fönaltn ingarna och vilka efter reformens genomförande skulle 
på enahanda sätt handläggas av departem entsavdelningarna 
(st~ relseärend en). De egentliga förvaltningsärendena skulle 
komm a at t handläggas å försvarsdepartementels avdelningar 
och k ommandomå_len å dess kommandoexpedition er. 

A. De egentliga förvaltningsärendena. 

F örd elningen av dessa ärenden mellan försvarsdep artemen
tet s olika avdelningar skulle vara följande: 
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Schematisk framställning av försvarsdepartementet. 

' 

.JJepartemeniet 

' ' 

(=============~~==========~==~r/ \'j, ',, 
/,. \ / ... 

/ 
/ 

' 
-;( 

,, l\ 

, , 

/ l ' 
/ l ' 

/ l 

e:;enlliga fiirvalinin.g särendPTZ 
ltmandoärend.en-. 

l 

, , 

' ' \ 

,' \ 

Anm. Det förefaller anmärkningsvärt att intet streck för 
egentliga förvaltningsärenden dragits till departementet frå~1 

general- och marinstaberna, inom vilka likväl åtskilliga konselJ· 
ärenden skulle liksom hittills förberedas. Förf. 
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A departementskansliet skulle handläggas dels vissa ären
den, som inom alla departement handläggas å departements
kanslierna, dels ärenden, som icke direkt tillhöra någ'On depar
temcntsavdelning. Till den förra gruppen höra ärenden, som 
röra departementet i dess helhet; frågor rörande tillsättning 

111 . m . av chefer för departementsavdelningarna, besvärsmål 

111 . m . Till den senare gruppen höra ärenden som angå för
svarsväsendets allmänna organisation, rekrytering, resestipen 
dier (u tom för läkare) , allmän värnplikt, fastställande av stater 
j de fall, då detta ej tillkommer departementsavdelning, dispen
ser, tillsättning av och avsked från tjänster , förordnande av 
överrevisorer samt personal över stat. 

Det slutliga utarbetandet av försvarsdepartementets del av 
statsverkspropositionen ävens·om av andra riksdagspropositio
ner skulle även utföras å departementskansliet. 

A artilleri'avd'elningen skulle komma att handläggas i hu
vudsak samma ärenden, som för närvarande handläggas å ar
nH~förvaltningens artilleridepartement med tillägg endast av 
ärenden, som angå den p ersonliga beväpningen vid marinen. 
Aren elena uppdelas på en militär- och en civilbyrå, d en senare 
under samma chef som intendenturavdelningens civilbyrå. 

Kommitterade hava haft under övervägande frågan att 
överföra såväl flottans som kustartilleriets artilleriväsenden till 
denna a vdelning. Kraftiga skäl hava dock talat för dessa frå
gors handläggning å departementels marinavdelning. 

P å det att enhet och samverkan m å vinnas i alla de fall, då 
det kan tekniskt eller ekonomiskt gagna försvaret föresl ås emel
ler tid u pprättande av en artill'erikommissi'on, bestående av offi 
cerare från armen och marinen. 

A fortifilwlionscwdelningen skulle handläggas de ärenden, 
vilka för närvarande handläggas dels uti anneförvaltningens 
for tifikationsdepar tement dels uti marinförvaltnin gens fortifika 
tionsa vdelning s an~t dessutom alla frågor beträffande sjöför
svare ts fastigh e ter, byggnader m. m. , vilka ej tillhöra flottans 
van. A v delningen a v ses att fördela s p å tre byrå er nämligen : 
en hefäs tningsbyrå , en k asernbyrå och en civilbyrå. 
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Marinavdelningen avses att arbeta på sex byråer n ämligen 
~jöartilleri-, torped-, min-, nautiska, ingenjör- och civilbyrån. 
A de fem förstnämnda byråerna skulle handläggas i h uvudsak 
samma ärenden som för närvarande handläggas å motsvarande 
avdelning i marinförvaltningen. En förändring, som redan bli
vit omnämnd, är att ingenjörbyrån icke skulle komma att hava 
befattning med hamnområden, tomter, byggnader m. m., vilka 
icke tillhöra varven. På grund av navigationsskolornas över
flyttning till annat departement konuner nautiska byråns be
fattning med dessa ärenden att upphöra, varemot marinens 
aeronautiska materiel anses böra förläggas till denna byrå. 

Till civilbyrån skulle förläggas förvaltningen av avdelnin
gens anslag, såsom utbetalningsorder, stater för användande av 
dessa anslag m . m., uppgörande av leverans - och andra kon
trakt, som icke tillhöra annan byrås handläggning, bi träde åt 
andra byråer inom avdelningen vid upprättandel av dylika kon
trakt, uppgörande av författningsförslag, verkställande av större 
utredningar och uppsättande av skrivelser i viktigare fall m. m. 

Den officer från marinen, vilken i egenskap av sakkunnig 
biträtt kommitterade i frågor angående organisationen av av
delningarna i försvarsdeparten'lentet, har framhållit behovet av 
att civila sekreterare anställdes å byråerna i marinavdelningen. 
Såsom skäl härför har bl. a. anförts alt sjöofficerare och m arin
ingenjörer på grund av sjökommendering ofta måste borttagas 
från tjänsten å byråerna. Kommitterade kunna icke gilla denna 
uppfattning, utan anföra, att om bristen på arbetskrafter under 
seglationstiden skulle göra sig alltför kännbar, denna brist borde 
fyllas genom anställning på stat a v flera officerare. I farans 
stund bör försvare t vara bättre be tjänat därav än av civila 
sekreterare. 

Å intendenturavdelningen skulle handhiggas i det närmaste 
alla de ärenden, som nu tillhöra armeförvallningens intendents
departement och marinförvaltningens intendcntavdelning. Av
delningen skulle uppdelas på fyra byråer, nämligen: en utrust
ningsbyrå, en unclerhållsbyrå, en mai'ininlendentnrbyrå och en 
civilbyrå. 
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Den från marinintendenturkåren till biträde åt kommitte
rade kom menderade sakkunnige har haft en avvikande mening 

l
()'ående lämpligheten av att sammanföra armens och marinens 

aJ o 
intendenturärenden i en gemensam departementsavdelning. 
fla n har ansett, att armens och marinens intendenturväsende 
]Jorde ställas vartdera uneler sin chef, direkt sorterande under 

förs yarsministern . 

nu 

.\ sjukvårdscwd'elningcn skulle handläggas de ärenden, som 
tillhöra armeförvaltningens s jukvårdsstyrelse och marinför-

vallningens sanitetsavdelning. Avdelningen skulle organiseras 
på tre byråer, nämligen: fällläkarbyrån, marinläkarbyrån och 

reter inärby rån. 

Den gemensamma handläggning med medicinalstyrelsen, 
som för närvarande i vissa fall förekommer för armens sjuk
vårdss tyrelse resp. marinens sanitetsavdelning, skulle med den 
föreslagna organisationen komma att upphöra, då den medicin
ska ~akkunskapen anses tillfullo tillgodosedd av generalläkaren 
och cheferna för de båda läkarbyråerna. 

.\ven elen från marinens läkarkår kommenderade sakkun
nige har hyst en annan mening än kommitterade· med avseende 
på liim plighcten av att till en avdelning sammanföra armens och 
mar in ens sjukvårdsärenden. Marinens sjukvårdsärenden böra, 
enligt den sakkunniges åsikt, förläggas till en särskild byrå i 
för sYarsdepartementets marinavdelning. 

Kommitterade hava haft under övervägande frågan att 
sammanslå dels armens och flottans intendenturkårer till en ge
mensam kår, dels armens och flottans läkare till en gemensam 
kå r , men hava de icke ansell sig för närvarande vilja yrka på 
sådan sammanslagning. 

I fö rsvarsdepartemen Le t s kamemlavd'elning' sk ull e slutligen 
i stor t se tt handläggas de ärenden, som nu tillhöra armeförvalt
ni ngens civila departement samt marinförvaltningens civilav
delning. Avdelningen skulle arbeta på tre byråer, nämligen: 
'en a1· Iön ingsbyrå, en räkenskapsbyrå och en revisionsbyrå. 
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B. Kommandomålen. 

Frågan om kommandomålens behandling upptager en dryg 

del av kommitlerades betänkande rörande försvarsdepartemen

tet och syn es denna fråga hava inneburit väsenlliga svårigheter 

och betänkligheter. 
I en utförlig redogörelse för kommandom ålens natur och 

omfattning framhålla kommitterade att gränsen mellan kom

mandom ål och konseljärenden i många fall är y tterligt svår att 

uppdraga. Regeringsformens beskrivning å kommandomål är 

m ycke t generel. Den lyder (§ 15) : "lwmmandomål, varmed 

förstås sådana , som Konungen i egenskap av högs te befälhavare 

över krigsmakten till lands och sjös omedelbarligen besörjer, » 

etc. Mera b elysa nde är den indirekta definition, som förefin

nes uti ett Kungl. brev av 1810, elt Kungl. cirkulä r av 1819' 

samt s tadgats genom gällande praxis. Enligt dessa må såsom 

kommandom ål icke behandlas följande Lre grupper av ären

den , nämligen : 

l:o) sådana, som avse s tiftande av, ändring i eller dispenser 

från allmänna lagar och författning eller andra av Konungen i 

statsrådet m eddelade bestämmelser; 

2:o) sådana som a vse m edborgares rättigheter och skyldig

heter, förutom be träffande dem åliggande tjänstgöring vid krigs

malden ; samt 
3 :o) sådana, som m edföra utgift, till vars bes tridande me

del icke finnas i vederbörlig ordning anvisade . 

F rån armens och marin ens komm andoexpeditioner utgå 

icke endast generalorder, vi lka undertecknas av departements

ch efen >> på n åd igsie befallning >> , utan därjämte departements

ch efsskrivelser och expeditionsskrivelser . De förstnämnda un

dertecknas av departementschefen m ed kontra signa tion av che

fen för expeditionen, de senare underleeknas a v sistnämnde 

chef >> på befallning >>. 
För frågans fullständiga belysande fästa k ommitterade 

uppmärksamheten på, a tt de beslut, som Konungen fattar och 

låter utfärda, då Han förer direkt b efäl över krigsmakten eller 
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del därav, icke äro att hänföra till kommandomåL Sådana 

ärenden, vilka sålunda icke äro regeringsärend en, föredragas. 

icl;. e heller av någon av försvarsministrarna, utan i regel av hög~ 

k va r 1 (' re t s generalstabschef. 

Kommitterade h ava haft under övervägande tre olika sätt 

för kom mandomålens behandling, nämligen: 

1 :o) föredragning och avgörande i statsråde t i likh et med 

konseljärenden; 
~:o ) föredragning inför Konungen av särskilda generaladju

tan tcr, en för armen och en för marinen; 

:L o) föredragning inför Konungen av den gem en samma 

försvarsminis tern. 
F rågan om kommandom ålens förli.iggande till konseljen är 

icke ny; den har varit föremå l för riksdagsmotioner , vilka dock 

blivit av konstitutionsutskottet avstyrkta. Aven kommillerade 

taga bestämt avstånd från en sådan lösning, und er framhållande 

bl. a., a lt kommandom ålen i r egel kräva ett sn abbt avgörande 

och fördens k ull böra behandlas enligt lä ttare former än andra 

regeringsärenden. >> Alt söka införa onödigt tunga former för 

kommandom ålens avgörande synes så mycket mindre lämpligt, 

som m an på de flesta a ndra områden sök er lälla förvaltnings

fo rmerna >> . 
Kommandomålens föredragning av särskilda generaladju

tan t<> r, en för armen ·och en för marinen, har traditionen för 

sig. Så var nämligen fa llet för e 1840 års förfallningsreform; 

konseljärenden rörand e försvare t föredrogas und er denna tid 

av l'll statssek reterare för krigsä renden . Den kommille av 1894, 

vil kt>n skulle utreda frågan om lämplighe ten av lant- och sjö

rö rsvarsdepa rtementens sammanslagning, uttalade s ig även för 

en saclan lösning av fr~tgan om kommandomålens behandlmg. 

De kommitterad e, som nu behand la t frågan, anse emeller 

tid a tt - vid sid an av flera otvetydiga fördelar - å tskilliga 

oliir.,enheter framträda vid en sådan anordning. För det första 

skulle därigenom den enh et i försvarsangelägenh eternas hand

haYan de, man i främsta rumm et velat vinna genom lant- och 
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:sjöförsvarsdepartementens sammanslagning, i avsevärd tnån 
.äventyras . >>Man bör tillse, att icke genom införande a v sa·· r -
skilda föredragande i kommandomål faktiskt tre försvarsmi-
nistrar uppkomma i stället för en.>> 

En annan olägenhet, som följer med kommandomålens 
föredragning av andra personer än försvarsministern, består 
däri, att i sådant fall fullständiga och uttömmande föreskrifter 
om vad som bör förstås med kommandomål, måste meddelas: 
Utfärdandet av sådana föreskrifler anse kommitterade dock 
möta stora svårigheter. >>Onekligen äro stora fördela r fö renade 
med de nuvarande förhållandena i delta hänseende, d . v. s. 
att cheferna för försvarsdepartementen hava ansvaret fö r beslu
ten både i den del, som fattas i kommandoväg, och i den, som 
fattas i konseljen.>> 

Även med en gemensam försvarsminister, militär eller civil, 
anse kommitterade, att icke några hinder synas möta för att 
denne föredrager även kommandomåL En nödvändig förut
sättning härför är dock, att sådana anordningar vidtagas, att 
den erforderliga militära fackkunskapen bliver representerad 
och kan göra sig gällande. Tillfredsställande anordningar i så
dant syfte anse sig kommitterade hava funnit däruti, a tt che
ferna för kommandoexpeditionerna, efter att hava förberett 
kommanclomålen, jämväl närvara vid själva föredragningen för 
att lämna nödiga militära upplysningar. I själva verket torde 
föredragningen komma att geslalla sig så, att försvarsmin istern 
och chefen för vec]erbörande kommandoexpedition förena sig 
i de förslag, som skola föreläggas Konungen, och aU bemälde 
·Chef sedan ensam framlägger förslagen för Konungen. Besluten 
i kommandomål skulle expedieras på samma sätt som hittills, 
d. v. s. underskrivas av chefen för försvarsdepartementet »på 
Konungens befallning>> och med lwntrasignation av chefen för 
vederbörande kommandoexpedition. 

Mot delta förslag beträffande kommandomålens föredrag
ning vänta sig kommitterade den invändningen, att departe
mentschefen , vilkens arbetsbörda redan förut är betydlig, skulle 
ytterligare betungas. Med den sakkunniga beredning, som kom
mandom ålen skulle erhålla, anses emellertid försvarsministerns 
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uppm~irksamhet beträffande dessa mål 1 regel endast behöva 
,rara rik tad på deras konstitutionella sida. För att minska för
~varsministerns arbetsbörda förutsättes vidare dels att ärenden, 
solD 1ör närvarande expedieras såsom departementschefsskri
velser, skulle utfärdas av chefen för vederbörande kommando
-expedition, dels att en decentralisering av kommandomålen 
skulle äga rum. Vissa av de kommandoärenden, som nu avgö
ras a\' Konungen, anses nämligen icke vara av den vikt att de 
krä Ya en sådan handläggning. Hit höra frågor om tjänstledig
het fiir fler talet officerare och vederlikar, i den mån sådan icke 
kan heviljas av underordnade myndigheter, kommendering och 
plac<·ring av officerare och vederlikar m. m. 

I detta sammanhang torde böra omnämnas, att, för min
.skande av försvarsministerns arbetsbörda, kommitterade även 
föreslagit, att vissa grupper av ärenden, som för närvarande 
föredragas i konseljen, skulle övergå till styrelseärenden. 

De funktioner, som enligt kommitterades förslag :skulle till
läggas cheferna för kommandoexpeditionerna, kräva att inne
havarna av dessa befattningar äro i besittning av hög sakkun
skap och erfarenhet. Detta förhållande ävensom rent militära 
skäl tala för att dessa befattningar besättas av en generalsper
son resp. flaggman. Vad armen beträffar skulle ett länge närt 
·Önskemål att erhålla en generalinspektör för armen på samma 
gång kunna uppfyllas, i det en sådan befattning väl kunde för
·Cnas m ed den såsom chef för lantförsvarsdepartementets kom
mandoexpedition. Detta dock under förutsättning att en sous
chef fi nnes, vilken kan uppehålla befattningen, då chefen för
riii tar inspektioner. 

.Jiimväl för marinen anses behovet av en generalinspektör 
förcl'innas . Visserligen finnes en inspektör av flottans övningar 
till -.jös, varjämte stationsbefälhavarne inspektera övningarna i 
la nd, chefen för kustartilleriet övningarna vid detta vapen o. s. 
v., men någon enhetlig inspeldion, vi lken för närvarande kan 
lllö , as av en sjömilitär chef för sjöförsvarsdepartementet, kom
i1l e at t saknas. Även för marinen föreslås en ny fl.aggmansbe 
.s tällning förenande generalinspektörsbefattning med den av chef 
fiir mar inens kommandoexpedition. 
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Ämbetslokaler för försvarsdepartementet. 

För att den föreslagna organisationen av försvarsdeparte. 
mentet skall kunna fungera på bästa sätt erfordras att de olika 
delarna av departementet få sina lokaler i omedelbar närhet av 
varandra. 

Det är tydligt, att såväl avdelningscheferna som cheferna 
för kommandoexpeditionerna måste hava lätt tillträde till de
partementschefen, så att föredragning inför honom kan ske· 
med minsta möjliga tidsutdräkt. Vidare hava såväl avdelnings. 
cheferna som de enskilda tjänstemännen behov av att bekvämt 
kunna komma tillsammans för samarbete. 

Det har icke varit lätt att finna en byggnad tillräcklig för 
hela det sammanslagna försvarsdepartementet. I varje fa ll är 
intet av de hus, som nu disponeras för försvarsväsendets räk
ning av den storlek, att det .skulle kunna rymma ett gemensamt 
försvarsdepartement. 

Kommitterade hava föreslagit att gamla riksdagshuset 
skulle tagas i anspråk för ändamålet 

Den s. k. departementalkommitten, för vi lkens fö rslag 
till omorganisation av vår krigsstyrelse en redogörelse lämnats,. 
har utgjorts av landshövding M. R. Sahlin, generalkrigskom
missm·ien F. E. Bergenholtz, professor K. H. Blomberg, (avliden 
under tiden för kommittens arbete), landssekreterare P. A. V. 
Schotte (avgången på grund av utnämning till statsråd) med 
kanslisekreterare A. Unger såsom sekreterare. 

Från marinen hava följande varit beordrade att bi träda 
kommitterade, nämligen: kommendörerna N. C. A nekers, A. B. 
.Juel och · H. V. M. von /(rusenstierna, marinöverintendenten 
H. F. Lindberg samt marinöverläkaren K. L. Rudberg. 

Det torde böra erinras, att de sakkunnige, som sålunda bi
trätt kommitterade, icke haft alt yttra sig över frågan om lämp
ligheten av en sammanslagning ulav försvarsdepartementen 
utan endast om lämpligaste sättet för ärendenas handläggning: 
under förutsättning av en sammanslagning. J. S. 
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Några tankar rörande utbildningen av 
svenska flottans signalmatroser*) 

Motto: Flottan är Sveriges första 
försvarslinje . 

Det arbete som härmed vördsamt överlämnas till Kungl. 
{)rlogsmannasällskapets bedömande är frukten av en del års 
·erfarenhet som instruktionsofficer vid signalutbildningen inom 
svenska flottan. 

F örfattaren gör ingalunda anspråk på att ha behandlat det 
rika ämnet fullständigt och från alla synpunkter, men han har 
troll att hans iakttagelser i någon mån skulle kunna lända kam
ra terna inom vapnet, särskilt de yngre, till gagn och på så sätt 
äve11 något litet bidraga till det för oss alla så högt skattade 
sjövapnets förkovran och utveckling. 

I. Inledning. 

F ör en uppmärksam iakttagare av manskapsutbildningen 
inom svenska flottan vill det synas som om såväl höga veder
börandes som hela sjöofficerskårens intresse tidvis ägnades en 
liä rskild, tidvis en annan av vapnets många utbildningsgrenar 
llled ett visst tillbakasättande av de övriga. Så tyckes för när
va rande sedan sna.rt ett decennium tillbaka det huvudsakliga 
intresset ägnats utbildningen vid flottans kanske viktigaste 

*) Hedrande omnämnt vid Kungl. örlogsmannasällskapets hög-
tidscl ag 1912. Införande uppskjutet av utrymmeshänsyn. Red. 
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tjänstegren , artilleriet. Det må dock påpekas att kortare per· 
lO-

der under sagda tid en iver spårats att stegra utbildningen Vid. 
Lorpedvapnet, .speciellt torpedskjututbildningen, och att på allra 

sista tiden stor energi nedlagts på att uppdriva gnistsignalut
bildningen till hög och gagnande effektivitet. Men i det stora 
h ela torde man ha fog för påståendet att det huvudsakliga ut
bildningsintresset ägna ts artiller'iet. 

Det torde även vara fu llt naturligt att utbildningsin tresset 
ivern och nitet ej ständ igt kunna komma vapnets alla grena: 
sam tidigt och fullt likar la t till godo. Orsakerna därtill äro 
flera och lätt insedda. Känslan av att främmande na tioner 
vunnit försteg inom en viss gren av utbildningen sporrar de· 
ansvarsägande myndigheternas intresse alt ä ven inom egen 
flotta nå upp till eller över de resultat som utomlands vunnits_ 
Bland de bes tämmande myndigheterna finnas dessutom perso
ner som i tidigare år varit specialister inom en viss gren ay 

tjänsten. Dessa i:iga ofta en k ansk e h elt omedveten känsla och 
vilja a tt i den högre ställningen verka för och omhulda denna 
speciella tj änstegren. De ansvarsägande myndigheternas in

tresse för en viss del av utbildningen, va re sig detta in
tresse väckts på ena eller andra sä ttet, sä ller så frukt i nya ut
bildningsbes tämmelser. Genom dylikt sporras energien och ini
tiativet hos de und erlydande ·Och följden blir a lt utbildningen 
inom denna speciella gren tager e tt stort s tycke framåt. Om 
all t de tta är naturligtvis intet on t eller kland ervä rt a lt säga, för 
:;å vilt ej intress et fö r en gren av t jäns ten blir så allmänt och 
så in tensivt att övriga grenar av densamm a tillbakasä ttas eller 
bliva stillastående, vilket i vår tid med dess rastlösa utveckling 
på alla områden torde vara fullt detsamma som tillbakagång. 

Men om så sker har stor skada åstadkommits . Ty för en 
flotta är det av den allra s törs ta betydelse alt dess olika grenar 
i utbilcln ingshönseencle u L ve eldas likarta t och h armoniskt. 
F lottans framgång i krig vilar till stor del på alla olika grenars 
kraftiga samverkan. Det bålar föga att äga s trategiskt och tak
tiskt väl skolade ofTicerare ifall manskapet ej lär t sig åstadkom
ma resu lla t med fa r lygens många vapen; varje fartygs för
måga att uppträda skickligt lönar föga om h ögste befälhavarell 
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ej äger blicken och förmågan att leda dem eller saknar medel 
och personal, som är i s tånd att snabbt och säker t överbringa 
order och m eddelanden m ellan fartygen, saknar en skicklig 
och pålillig signalpersonaL 

En fullt riktig uppfat tning av s jökrige t och dess k onst lär· 

visserligen att i sjöstrider signaler så m:ycket som möjligt böra 
undvikas. Alla underlydand e befälhavare skola vara så inne 
i bögs ta befälhavarens tankegång och planer att varje signal 
bli r obehövlig. Erfarenheten från gångna sjöslag visar dock 

att siillan någon så fullsLändig identitet mellan ledarens och de· 
underlydandes uppfattning förefunnits att varje signal kunnat 
und• aras . Skälet därtill får sökas i de m ånga p å förhand obe
räkneliga situationer, som uppkomma på grund av m ots tånda
rens verksamhet. Erfarenheten visar ock att ogynsamma och 
till nederlag förande manövrer verkställts till följd a v felaktigt 
uppfa ttade signaler. Därom kan man dock vara ense att om 
i en sjös trid varje signalering ej kan undvaras den likväl bör· 
inskrä nkas r edan i stridsplanerna till den minsta m öjliga och i 
verkligheten m åste bli ytterst primitiv och utföras med enkla 
mecld, enär alla komplicerad e signaleringsanordningar säker
ligen ko rt efter stridens början försä LLas ur brukbart skick ge
nom fiendens verksamhet. Fas tä n sålunda signaleringen för 
sjäh·a s triden är av unel ero rdnad betydelse - det h ar fram
håll its att den i regel där även förekommer - följer därav 
ingal unda att el en för sjökriget i dess helhet är oväsentlig .. 

Tviirtom, är den av stor b etydelse dagligen och stundligen un
der hela kriget utom möjligen uneler de jämförelsevis korta mo
ment då, om man så m å säga, n är kontakt vunnits med fien
den, d . v. s . under själva str id en. signaleringen spela r stor 
roll ,· id överbringandet av unelerrä ttelser om fienden , Yicl för
bered elserna till ·olika opera ti oner och uneler varje opera tions 
första skeden. Den ä r vida re av y ttersta vikt för fredsövnin
t(nrua, en av fredss trategiens mest betydelsefulla faktorer, ge
no lll vilken högs te befälhavaren få r .sina planer och si ll sätt 
att h'da de underlydande så kraftigt inpräglat alt dessa senare 
i stri den i möj ligaste m ån kunna ledas utan signaler . 
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De krav man i allmänhet vm ställa på en god signaletin 

:äro: snabbhet och tillförlitlighet. Genom snabbhet vinnes ti~ 
·Och var och en som studerat sjökrigshistorien vet vad tiden a])_ 

iid spelat för roll till framgången i sjökrigsoperationer. Sär

skilt i våra dagar äger det ringa tidsmomentet en ofta avgö

rande betydelse. Snabb signalering sparar tid och det torde e· 

vara för djärvt att .påstå, att i kommande sjökrigsoperatione:. 

stora fördelar stå att uppnå för den av de stridande parterna 

som betjänas av den snabbaste signaleringen. Tillförlitligheten 

hos signalsystemet är ett primärvillkor. T y det är lätt att inse 

att de mest skickligt uppgjorda planer, de mest betydelsefulla 

underrättelser kunna äventyras, i fall det signalsystem, med vil

ket de överbringas lämnar tillfälle ti ll missförstånd och tvekan 

om riktiga och avsedda betydelsen. SnabbheL och tillförlitlighet 

äro faktorer som i vissa fall kunna vara svåra att ernå sam

tidigt och det bör framhå11as att skall någon stå tillbaka för 

den andra måste detta vara snabbheten. 

Snabbhet ·och tillförlitlighet vid signalering bero på trenne 

huvudfaktorer: materielen , signalsystemet och personalens yr

kesskicklighet. I denna uppsats skola de b egg e förstnämnda 

lämnas å sid o och uppmärksamheten i stället rik tas på den 

sistnämnda. Detta ej av den orsak att de tvenne förs ta fakto

rerna ej kunna tåla vid förbättring, värtom torde åtminstone 

materielen lämna åtskilligt övrigt att önska. Allmänt behnt 

.är dock alt höga vederbörandes uppmärksamhet r edan fäs ts å 

förbättring av vår signa1materiel och att försök med lämpligare 

sådan, särskilt vid signalering uneler mörker, pågå. Men det vill 

synas som om just personalens yrkesskicklighet vore den punkt 

som för tillfället är den ömma och där utan tvivel m ycket 

skulle kunna göras för alt nå ett bättre och om uttrycke t må 

tillåtas ett över hela linien jämnare resultat. 

Innan detta ämne upptages till behandilng må i kortbet 

erinras att personalens yrkesskicklighet relativt till utländsk 

signalpersonals mycket beror av de ovan nämnda fak torerna: 

materielen och signalsystemet. Svenska sjöofficerare förvånas 

·Ofta över den fenomenala hastighet som utvecklas av främmande 
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na tioners signalmän t. ex. vid signalering med toppsignallan

terna. Hastigheten är måhända ej så stor som den förefaller 

den svenske och om den främmande nationens signalsystem 

okunnige iakttagaren, men elen är givetvis betydligt större än 

vad svenska yrkesmän prestera. Detta framgår bland annat 

av Yissa data i fackpressen, t. ex. fordringar för vissa yrkes

betygs erhållande i engelska marinen, med flera notiser av lil~

nancle art som tidtals vari t synliga. Och dock kan man säga 

all b ur högt elen svenska signalmannens yrkesskicklighet än må 

bli' a, kan den aldrig mäla sig med t. ex. den ·engelska signal

mannens i just denna gren av signaltjänsten, så länge samma 

mnleriel som nu användes i respektive länder. Den svenska 

toppsignallanternans konstruktion medger ej med bibehållande 

av önskad tillförlitlighet en hastigare »slagning » än elen som 

miwga svenska signalmän redan äga. Detta anfört som ett 

exempel på vad materielen spelar för roll för bedömande och 

u l\ ecklande a v yrkesskickligheten. På tal om materielen bör 

ä Yen påpekas att denna bör vara av fullt ensarLad modell vid 

all si'tvbil utbildning som tjänst. Först då kunna resullat vunna 

Yi d olika tillfällen, på olika skolor och eskadrar jämföras, en 

sn k som vid allt uppdrivande av yrk esskicklighet äger en oer

hörd stor betydelse. Vid betygsignalering har nu fastställts 

vi ssa modeller och s torlekar t. ex. på svängflaggor vid semafore

ring, - färgerna i .samma flaggor finnas ju bestämda i signal

boken - men ännu saknas fasta stadganden om att endast ma

,[eriel a v viss storlek, utseende, form, färg och andra detaljer 

fa brukas vid all undervisning och tjänst. För ej så länge sedan 

lillverkades dessa svängflaggor vid semaforering helt olika på 

Slockholms och Karlskrona stationer. Käpplängelerna voro 

ol ika och käppmater ieJet också. Och det torde vara självklart 

nt t man med betydligt större fördel för hastigheten hanterar 

en kort bambukäpp än en lång, massiv och tung gran- eller 

l'u ruk~ipp. 

Slutligen inverkar även det fastslagna signalsystemet på 

l l Lhildningen. Skall denna - en viss begränsad tidsrymd för 

densamma förutsättes - bli mest rationel, bör ett enda tecken-

2'i(lskrift i Sjöväsendet. 33 
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system användas vid signalering med all fastställd materieL 
Svenska flottans i stort sett alldeles förträffliga signalsys tem har 
i mångt och mycket baserats på denna princip. Dock vill det 
synas som om det än ytterligare skulle vinna i förenkling och 
yrkesskickligheten följaktligen främjas om signaleringen med 
glödlampor borttages. Det är sant att glödlampstecknen sam. 
manhänga med morsetecknen och det är riktigt att glödlamp. 
signaleringen går fort och är ytterst bekväm för signalering 
eskaderfartyg emellan under - fredstid. Den sista sanningen 
pekar dock på en svaghet och en stor sådan hos denna signa
lering. Med full t fog torde man få antaga, att synnerligen få 
fartyg i krigstid låta den tunga och skrymmande glödlamps
attiraljen förbli apterad. Då kommer man säkerligen endast 
att begagna toppsignallanterna och blinklanterna eller med an. 
dra ord det rena morsesystemet. Glödlampsignal-eringen fyller 
ej häller fordringen på tillräcklig tillförlitlighet. Ej så att för
stå, att de elektriska anordningarna vid denna signalering skulle· 
vara mer opålitliga eller mer utsatta för haverier eller fel än 
motsvarande anordningar vid t . ex. toppsignallanternan, utan 
den bristande tillförlitligheten beror på en annan sak. De givna 
glödlampsignalerna kunna lätt uppfattas ofullständigt på grund 
av att master, rigg eller rök för andra fartyg bortskymma signa
len i sin helhet eller delar av densamma. Denna olägenh et vid
låder ej signalering med toppsignallanterna. Många av flottans 
män i ansvarsfull ställning förorda och sätta glödlampsignale
ringen högt därför att denna signalering medgiver vad man 
brukar kalla >> blåsande signaler». Detta är naturligtvis av stort 
värde vid alla evolutioner under mörker. I detta sammanhang 
må en händelse från eksaderövningarna för några år sedan re
lateras. Eskadern skulle utföra en beordad övning med evolu
tioner nattetid. Eskaderchefen beordrade just för de >> blåsande 
signalernas >> skull användning av glödlampor för erforderlig sig
nalering. Vid första signal från chefsfartyget bortskymdes en 
del glödlampstecken till följd av den täta skorstensröken för 
några av de efterföljande fartygen. signalering med toppsig
nallanterna tillgreps då som reserv och visade sig så förmånlig, 
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att eskaderchefen beordrade användning av denna materiel och 
uteslutande denna vid all signalering under mörker både under 
jfragavarande evolutionsövning som även lmder hela återstoden 
av eskaderövningarna. Glödlamporna degraderades till >> reserv
materiel>> och kommo aldrig vidare denna sonnnar till an
vändning. 

Ovanstående har i korthet velat pav1sa att yrkesskicklig
beten hos signalpersonalen till en viss ingalunda obetydlig del 
frä mjas av rationel signalmateriel och ett enkelt signalsystem. 
För svenska flottan skulle beträffande signalmateriel och sy
stem en del smärre reformer behöva göras, nämligen: 
införande av fasta bestämmelser om att ensartad, modellenlig 
signalmateriel skall användas vid all utbildning och tjänst samt 
vad angår systmet: glödlampsignaleringens borttagande. Anta
ger man nu att dessa åtgärder vidtagits och problemet om 
duglig, hållbar och snabbsignalerande mörkermateriel lösts eller 
med andra ord toppsignallanterna och blinklanterna av ny och 
betryggande konstruktion blivit införda, så skall här nedan 
några synpunkter framläggas huru signalpersonalens utbild
ning bör bedrivas, att en hög och över hela linjen jämn yrkes
skicklighet må ernås. 

Innan huvudämnet upptages till behandling må likväl den 
anmärkningen förutskickas att gnistsignalutbildningen ej kom
mer att beröras i denna uppsats, dels därför att den redan synes 
vara tillfredsställande ordnad och dels därför att den så intimt 
sammanhänger med kännedomen om trådlös telegrafi och dess 
apparater, vilket allt ger åt denna utbildning mer än åt nästan 
var je annan karaktären av specialutbildning. 

II. signalpersonalen och dess uttagning. 

Granskar man gällande skolreglemente skall man finna 
huru vanlottad signaltjänsten blivit i förhållande till andra gre
nar av manskapsutbildningen redan i fråga om personalens ut
tagning till respektive yrkesgrenar. Beträffande artillerimatro-
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serna finner man ett flertal undersökningar föreskrivna, alla 

avsedda att innan skjututbi ldningen börjar fr ångallra alla dem 

på vilka utbildningsarbetet skulle vara fåfäng eller föga lönand~ 

möda, allt i syfte att från början få en god rekrytering inom 

ifrågavarande tjänstegren. Ej så beträffande signalmatroserna. 

Till signalmatroser skola i stort se tt alla de uttagas och utbil

das som kasserats i de för artillerimatrosuttagningen föreskr iv

na proven och det enda instruktionsofficeren vet om de signal

matrosämnen han mottager till sin kurs är att de äga >> not·mal 

synförmåga och normalt färgsinne >> . Men dessa tvenne förut

sättningar äro ej de enda som fordras att en god och skicklig 

signalmatros må danas. signaltjänsten har framför allt behov 

av intelligent, snabbt, vaket och påpassligt folk. Saknas ett 

visst kvantum av gott förstånd hos signalrekryterna, blir in

s truktörernas möda och arbete bortkastat utan resultat. Nu 

är det vidare en känd sak att en gång förvärvad yrkesskicklig

het i vilken gren det än må vara lätt förloras om ej yrkesman

nen h ålles i oavbruten och .ständig träning. Denna sats gäller 

i hög grad signaltjänsten. skolreglemente t har genom de före

skrivna proven inom respektive yrkesgrenar under varje far

tygsexpedition sökt till en del avhjälpa den stora brist som 

förut beträffande denna sak just vidlådde s ignalmatroserna. 

Den en gång vunna skickligheten måste underhållas. Och kon

troll äga rum att så sker. 
signalpersonalens utbildning måste läggas så att flottan 

ständigt har ett tillräckligt antal fullt yrkesskickliga signalmän 

till förfogande. P å varje fartyg utgöra de signalmän som be

strida elen egentliga signaltjänsten ett ytterst ringa antal. Det 

är lätt a tt räkna ut och kunna konstatera att flottans beh ov av 

signalmän att bestrida signaltjänsten fartygen emellan vid mo

bilisering är ytterst litet i förhållande till elen stora massa solll 

erhållit >> utbildning till signalmatros >> . Den frågan uppställer 

sig fördenskull osökt: utbildas ej ett obehövligt stort antal man

skap till signaltjänst ? På elen fr ågan skulle m an kunna svara 

både ja och nej. Antalet manskap som erhåller fullständig sig

naltjänstutbildning, d. v. s. inviges i yrkets alla hemligheter, 
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nt utan tvivel alldeles för stort, och återigen skulle man vara 

fr estad att påslå att signaleringens enklaste grunder böra kän

nns och kunna tillämpas av en var av flottans folk, vilken 

yrl.;esutbilclning de respektive än må bibringas. Man skulle 

~~ i lj a påslå att varje flottans man likaväl som han bör kunna 

hjälpligt sköta sig i båt även bör kunna på avstånd meddela 

sig med andra flottans eller armens män, el. v. s. kunna sema

fo rera och signalera med blinklanterna. Situa tioner kunna i 

Juigsticl med säke1'het uppkomma då en dylik allmänutbildning 

i signalering skulle visa sig vara av oerhört gagn. Redan under 

fr edsövningar förekomma ofta tillfällen, grundstötning av bå

tar. övningar i terängen, m. fl. , då n ågon icke signalutbildad 

sk ulle livligt önska äga kännedom om de första grunderna i 

signalering för att påkalla hjälp, lämna meddelanden och dylikt. 

Myck en tidsutdräkt och många obehag skulle kunna unelvikas 

om signaleringskunskapens enklaste grunder vore så att säga 

all män egendom för alla flottans män. Om så är fallet redan 

under fredsövn ingar, i hur mycket högre grad .skulle det ej bli 

fö rhållandet under krig. Fördelen m ed en allmänutbildning 

fö r flottans folk, som även omfattade signaleringskunskapens 

fö rsta grunder torde vara obestridlig och ej behöva närmare 

motiveras, frågan torde närmast gälla om den i allmänhet korta 

övnings tiden i de oilka yrkesgrenarna medger ytterligare äm

ne Hs upptagande på programmet. Och författaren till d essa 

rader vågar pås tå, a lt ticlen utan tvivel räcker ifall denna all

miinbildning i signalering begränsas till elen signalering som är 

fö r elen stora massan viktigast, nämligen semaforering. Ut

bildningen i semaforering skulle i så fall förläggas till sista de- . 

len av förs ta u tbildningstiden och bedrivas på så sätt att vissa 

lider av lärotimmarna i de så att säga >> s tillasittande >> ämnena 

nn slogos till semaforeringsövningar. Uneler första utbildnings

liden förekommer ju bland annat >> manskapets allmiinna mili

lii ra skyldighe ten,' >> Sjömanskap >> m. fl. ämnen, där manska

pet , lägra de vid lektionsrummens bänkar och bord i de ej allt 

fö r liYfullt avfattade läroböckerna läsa sina läxor och skola in

hii m ta viselom att tillfredsställande kunna besvara instruktö-



-516-

rens »förs tåndsfrågor». Det behöver ej gå lång stund på en 

dylik lektionstimme förr än en viss sömnaktighetens ande bre

der sig ut över församlingen och den lärdom som inh ämtas 

mot en sådan timmes slut är säkerligen minimal om ens någon. 

Hur lämpligt skulle det icke vara att anslå sista kvarten av varje 

sådan timme till semaforering? Upp från bänkarna, ingen ma

teriel utom de egna armarna, ingen annan undervisning än i de 

oilka tecknen! Det behövdes icke många sådana kvartar förr

än intresset är vaket och manskapet har inhämtat de första 

grunderna i givning och mottagning enligt semaforsystemet 

Gör man ett sådant försök skall man finna hur färd igheten 

stiger förvånansvärt snabbt m ellan varje övningskvm·t. F ör

klaringen ligger däri, att rekryten ·Ovanpå den sömngivande 

och tröga instruktionsläsningen finne r semaforeringen rolig och 

tanken att genom nödig kunskap om denna signalering äga ett 

m edel att utom talet kunna meddela sig med sina kamrater dri

ver honom att på fritiderna r epetera vad han lärt och gå allt 

längre i semaforeringsfärdighet. Författaren, vilken själv sett 

de förvånansvärt goda resultat som uppnålts genom dylik un

dervisning vågar påstå att man på detla sätt skall kunna så a tt 

säga gratis bibringa flottans m anskap under rekrytperioden en 

ingalunda förakllig allmänbildning i signalering eller rättare 

semaforering. Ordet gratis är så aU förstå, att ingen annan 

utbildning för signaleringskvartarnas skull behöver bli lidande. 

Den tid som i delta fall användes på semaforering hade i annat 

fall få tt skrivas på sömnaktighetens och lättjans konto. 

Om man nu antager att en dylik allmänbildning i signale· 

ring vore införd, eller med andra ord, varje flottans man en 

gång fått unelervisning i och ägt hjälplig kännedom om sema

forering, vore därmed ett gott steg taget till en rationell rek ryte

ring a v signalmatroserna, d. v. s. det jäm f'örelsevis ringa antal 

som skulle vidareutbildas och i1w~gas i signalyrkets ·alla hem

ligh eter. Genom unel ervisningen i semaforeringen uneler fö rsta 

utbildningstiden kunde man lätt observera vilka rekryter sol11 

framför de övriga ägde de egenskaper som fordras av en signal

matros och som förut angivits till intelligens, raskhet och på-
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pas~lig het. Nu är det ju så, att signalmatroserna komma ur 

.ol ika rekryteringskällor, fr ån skeppsgossekåren, direkt värvade 

ti!l signalmatroskompanierna och från de värnpliktige. Beträf

fande de f. d. skeppsgossarna, torde ingen svårighet förefinnas 

al t u tskilja de för vidareutbildning lämpliga. Beträffande de 

direkt på kompanierna antagna signalmatroserna böra strän

gare bestämmelser införas för godkännande kursbetyg och gall

ring till vidareutbildning på sådant sätt åstadkommas. Genom 

undervisning i semaforering under de värnpliktiges första ut

bildnings tid utröner man lätt deras fallenhet för signalerings

konsten och de bästa, endast de allra bästa och intelligentaste 

vi<b reulbildas. Hela denna skock värnpliktige som nu årligen 

fylla signalkursernas l,;aclrar under skoleskadern skulle därige

nom reduceras till ett par tre individer per fartyg till stor förd el 

för ej blo tt signalutbildningen utan för tjänsten i dess helhet. 

Del la påstående kräver måhända n ågon motivering. Flottans 

värnpliktige, vilken kategori de än tillhöra, är.o ju avsedda att 

vid m obiliseringstillfälle tjänstgöra envar just å elen post å ett 

fa r tyg till vilka de r espektive utbildats under freclstjänstgörin

gen . Sålecles en 'l :a laddare vid en snabbskjutande pjäs place

ras vid mobilisering som l :a laddare vid liknande pjäs, helst 

å samma eller liknande typ av fartyg som det där fredstjänst 

göringen verkställdes. Likaså placeras en värnpliktig som un

der fredstjäntsgöringen varit langningsmanskap å en pansarbå t 

å samma .eller liknande post vid mobilisering. Tjänsten vid 

mobilisering bör bero å den drabbningspost, till vilken den 

värnpliktige utbildats under freclstjänstgöringen. Granskar 

man nu de drabbningsposter, manskapet i signalkurserna -

det är tal endast mn de värnpliktige - ombord å skoleskad

rarna inneha, finner man, att nästan alla utgöras av langnings

manskap. Och den frågan uppstår ·Osökt: vad är för mening i 

att samtliga pansarbåtars langningsmanskap skall vara kunnigt 

i signaleringens ollka grenar. Meningen är så vitt författaren 

förstår bedöma saken ingen, om saken betraktas ur utbildnings

sy npunkt. Men däremot är det en offentlig hemlighet att ge-

11om alla dessa ,, langningsvärnpliktiges » - om uttrycket m å 
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tillåtas - utbildning som signalmatroser en betydlig del av 

kostnaderna för skoleskadrarna kunna likvid eras från anslag·et 

till be v ä ringens övande och i följd därav det s. k . övningsansla

get belastas mindre. Populärt skulle man kunna säga att flo t

tan, genom a tt ge det värnpliktiga langningsutanskapet å pan

sarbåtarna signalutbildning, får stamsignalrekryterna - de å 

signalkompanierna direkt antagna - gratis utbildade.*) Därhän 

har alltså de m er eller mindre konstmässiga manipulationerna 

m ed det knappa övningsanslaget fört, att årligen en mängd in

s truktionsarbete nedlägges utan m ening och nytta. Ty all ut

bildnings ändam ål är striden och langningsmanskap å en pan

sarbåt har i strid intet som häls t behov av att kunna eller 

rättare en gång ha inpluggats den h emliga signalbokens olika 

avd elningar, finess er m ed distinktions- ·och namnsignaler m. m. 

Denna till ingen nytta för kriget årligen bortkastade instruk

tionskraft kunde i stället användas på intensiv övning av det få

tal, som i strid behövas som signalmän, det ringa antal som 

enligt vad förut anförts omsorgsfullt uttagits till de få - rela

tivt åtminstone - signaleringsposter som i krigslid erfordras 

för snabb och pålitlig signaleringstjänst emellan flottans fa rtyg .. 

Och hur då sysselsätta det värnpliktiga langningsmanskapet, 

frågar n ågon. Och svaret blir: rationell utbildning till drabb

ningsposten och ständigt uppfriskad allmänbildning: värnplik

tiges skyldigheter m. m., .segling, rodd, posttjänst, gymnastik 

och - semaforering. Ty denna skulle som förut är påpekat 

räknas t ill var flottans mans allmänutbildning. Genom en så

dan utbildning av >> langningsmanskapet» finge även sekonder

na en välbehövlig kad er att la utav till de många nödvändiga 

handräcknings- och und erh ållssysslor, vilka nu ofta till största 

men för specialutbildningen måste turvis bes tridas av folk , av

sedda till specialkurserna. 

Av det som i denna avdelning framfört s torde framgå, att 

svenska flottan, genom att ägna slön·e uppmärksamhet åt sig

nalmatrosernas r ekrytering, skulle, utan att andra flottans 

*) Numera med nya redovisningssystemets införande absolut obe-

fogad förmod an. Red. 
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tjänstegrenar blevo i minsta mån lidand e, kunna erhålla er

fon k rligt antal verkligt yrkesskickligt signalmanskap att i .s trid 

sköta en snabb och pålitlig signalerinstjänst mellan flottans far -

1yg. De å tgärder som för delta ändamål borde vidtagas äro: 

Jll eddelande av undervisning i semaforering åt allt flottans folk 

under första utbildningstiden samt med ledning av resultaten 

från denna unelervisning uttagning av manskap för vidareut

bilding i signalyrket, vid vilken uttagning iakttages att endast 

det an tal som verkligen erfordras, jämte exempelvis 20 % re

sen manskap, vidareutbildas. 

III. Hur undervisningen i signalering bedrives och hur 
den bör bedrivas. 

Den viktigaste orsaken till den ringa yrkesskicklighet, den 

signalutbildade matrosen i allmänhet besitter , är säkerligen den 

slapphe t och d en brist på system, vilken som regel känneteck

nar undervisningen i signalering. Den anmärkningen m å dock 

här fö rutskickas att det ovan anförda h årda omdömet företrä 

desvis riktas mot den första utbildningen i signalering, d. v. s. 

mol tredj e klass sjömännens utbildning och motsvarande å t 

de till signalmatroser uttagna värnpliktige. I kurserna för 

2:clra och 1 :sta k1ass sjömän bedrives und ervisningen i det stora 

hela mera rationelt, i huvudsak beroende därpå, att dessa kur

sers instruktionsbefäl ha mer undervisningsvana och erfaren

het i signalutbildning än det befäl och underbefäl som leda 

kl trserna för tredje klass sjömännen och de värnpliktige. En

var som tjänstgjort å en pansarbåt under rekrytavdelning och 

sk oleskader m åste erkänna att något vidare stort intresse eller 

nago t sys tem näppeligen spåras i signalundervisningen. När 

signalering står på schemat, portionerar kursleda ren ut de olika 

avdelningarna till övning i olika signaleringskonster, avd elnin 

garna m arschera bort, en h ittas i trossbottens mörker stude

rande signalboken .som en sorts katekes och sö ker reflexionslöst 

Upprepa de svar som vederbörande korpral funnit vara de enda 

sanna .på mer eller mindre konstrika förståndsfrågor , en av

delning hittas på halvdäck semaforerande i ostörd ro efter 
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korpralens tidningsurklipp, valda eller rättare klippta på måfå. 
ur en gammal avisa, en annan avdelning sysselsättes med blink
lanterna på liknande sätt; när en smutsig tidningslapp slagits ut 
visas det mottagna upp, rollerna skiftas, ny lapp utdelas o. s. v' 
Underbefälet går småpratande med varandra omkring, ingriper 
någon enstaka gång i katekesförhöret när instruktionsofficeren 
närmar sig, och instruktionsofficeren? J a, han påträffas oftast 
i gunrummet eller i sin hytt, fullt upptagen att hopkomponera 
meddelanden för betygssignalering eller flaggsignalering, beord
rad att äga rum eskaderfartygen emellan på viss övningstid. 
Sällan eller aldrig gör sig någon fartygschef underrättad om 
undervisningens gång eller planen för densamma - högst säll-. 
synt är för övrigt att någon plan finnes - och det hela går 
så timme efter timme, dag efter dag tills kursens slut, då van
ligtvis rätt dåliga betyg sättas efter korta och skäligen intet
sägande examensförhör. Resultatet blir över hela linjen mins t 
sagt dåligt, en och annan inte1ligent individ har av intresse för 
saken eller sporrad av de föreskrivna penningbelöningarna 
geom så att säga privatarbete på fritid kon11nit upp till högre 
standard - utan all fartygschefens eller instruktionsofficerens 
för tjänst. För rättvisans .skull må det medgivas att undantag 
finnas mot ovan skizzerade sätt för signalundervisningen. Men 
dessa undantag äro få och bestyrka blott regeln. Och orsa
kerna till denna beklagliga parodi på undervisning i ett viktigt 
ämne? Ja, de äro utan tvivel flera. Främst det ringa intresse 
som från höga vederbörandes sida ägnas signalmatrosernas ut
bildning. Mången intresserad ~instruktionsofficer i signalering 
ser aldrig sina ansträngningar i rationel utbildning uppmärk
sammade. Därigenom mistes det kanske en gång stora intresset 
och han sjunker åter in i den mera bekväma och allmänna 
slentrianmässiga utbildningen. Instifta t. ex. ett pris till det far
tyg, vars signalkurs visar det bästa och över hela linjen jämnaste 
resultatet. Fartygschefernas intresse skulle därigenom sporras 
och till följd därav även instruktionsbefälets. Bristen på signal
instruktion eller någon som hälst ledning för de unga instruk
tionsofficerarna gör även signalundervisningen systemlös. För-
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fa ttaren är ingen vän av detaljerade föreskrifter för alla de fall 

50111 
kunna förekomma inom fartygs- eller utbildningstjänsten. 

p et heter sant att bokstaven dödar och anden gör levande. 
Detaljföreskrifter döda den enskildes initiativ, och i sjöstriden 
eller i sjökriget ernår endast den flotta framgång, vars män 
tidigt vants att snabbt fatta beslut och som äga en stark och 
utpräglad initiativförmåga. Men då det för varje annan ut
bildning inom flottan anses nödigt att de unga, nyss från sjö
krigsskolan utgångna officerarna få n ågon pedagogisk uppfost
ran t ill lärarekallet inom olika yrkesgrenar, synes det ä ven er
fon lerligt att instruktionsofficerare i signalering på ett eller 
amu t sätt bibringas upplysning om hur undervisningen lämpli
gast hör bedrivas, vilket som är viktigast, vad som för eleverna 
iir svårast att fatta, hur svårlärda saker böra framställas o. s. v. 
För a rtilleriutbildningen finnes en befä1skurs för unga office
rare, för torpedutbildningen likaså befälskurs, men intet för 
signalutbildningen. Orsaken till befälskursens i signalering bort
lagande - ty det är väl känt att sådan kurs förut funnits -
är kanske motiverad. Författaren vill ej häller påstå att åter
införande av sådan kurs skulle vara nödvändigt för en rationel 
signalu tbildning, men han är alldeles övertygad om, att något 
masle göras för att leda instruktionsofficerarna i signalering in 
på cle rätta metoderna och giva dem del av den erfarenhet 
äldre officerare inom signalutbildningen kommit till genom åra
tals arbete . Utan att på något sätt värdesätta utbildningen i 
artilleriskj utning med den i signalering, förtjänar det likväl på
pekas, au de från sjökrigsskolan utexaminerade utom befäls
kurs ha flera noggrant utarbetade och detaljerade reglementen 
och instruktioner att söka kunskap uti och få ledning av vid 
instruktionerna och utbildningen av arlillerimatroser, den ord
ni ng i vilka olika övningar skola företagas, tillvägagångssättet 
och andra iakttagelser lämnas de unga instruktörerna i riklig 
111iingd. Ej s ii rör.ande signalutbildningen. Varje officer får 
där fullständigt på egen hand, ulan stöd av vare sig befälskurs 
e II er någon som helst signal instruktion, planlägga och leda sin 
kurs . N å, men signalboken då , invänder någon. Sant, där 
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ges en fullständig , ehuru ej alllid så lättbegriplig ·och k oncis. 
framställning av själva sys temet, men ej ett ord nämnes o1n i 
vilken ordning systemet bör inläras, ej häller några anvisningar
om olika materiels synbarh et under olika väderleksförhållan
den, väljande av bakgrund för att olika signalmateriel skall 
framträda tydligast, lämplig hastighet för olika signalers avgi
vande vid signalering å olika distanser, o. s. v., vilket allt de 
instruktionsofficerare, som ej alldeles glömma bort dessa för 
eleverna praktiska och nödvändiga anvisningar, få lämna på 
grund av egen erfarenh el eller hörsagor. Författaren tror ej 
ens att noggranna försök i de angivna syftena någonsin utförts, 
åtminstone ha r esultaten därav noggrant h emlighållits och ej. 
konunit till allmännare kännedom. 

De mest praktiska å tgärder .som enligt författarens åsikt 
borde vidtagas för all sälla instruktionsbefäl och und erbefäl vid 
signalundervisningen bättre än nu i stånd att rationell leda ut
bildningen i de dem anförtrodda kurserna vore: ett kort tillägg· 
i Flottans Signalbok rörande olika signalmateriels synbarhet, 
m . m. ; föreskrifter rörande utförande av signalering med viss. 
materiel o. s. v. i huvudsaklig överenskommelse m ed förslaget 
under A här nedan samt en kortfatlad P. M. för 3:dje klass. 
kurser, vilken lämpligen kunde utgöra en bilaga till flo ttans. 
skolreglemen te och förslagsvis avfattas ungefär som här n edan 
und er B närmare utvecklas. Denna P. M. skulle ej föres krivas. 
till absolut eft erföljd ulan endast avses som en ledning fö r in
struldionsbefäl och underbefäl. 

(For ts.) 
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Marinförvaltningen och undervattens
båtarna. 

Herr Redaktör. 

Hänned vågar jag utbedja mig plats i Eder tidskrift för 
nedanstående inlägg i frågan om nybyggnader av svenska un
cl e! va ltensbåtar. 

På sin tid väckte förseningen i beställningarna av vissa 
Jlll 1m der byggnad varande undervattensbåtar en betydlig upp
miirksamhet, och p å n ågra h åll slog man därav t. o. m. politiskt 
myn l. För den .som haft anledning att på närmare h åll följ a 
denna liksom senare nybyggnadsfrågor för undervattensbå tar 
inom vår marin har orsaken till fö rseningen emellertid en h elt 
annan än politisk anstrykning. Det skall i stället klart och 
tydl igt sägas ifrån, att enligt den djupt rotade uppfattningen 
hos de flesta, .som följa utvecklingen a v våra undervalensbå tar 
med in tresse, var felet d en gången detsamma som alltfort består, 
niimligen att det i marinfö rvaltningen saknas permanens i till
gang på sjömilitär sakkunskap och möjlighet för denna alt 
giira sig gällande, då det gäller undervattensbåtar och dessas 
nya nskaffning. Påståendet skall m otiveras genom a lt i a llmän
naste drag följa berörda n ybyggnadspolitik sedan undervattens
balen >> Hajens >> tillkomst. 

Med ledning åv resultat från »Hajen » konstruerades våra 
nu sedan 4 år tillbaka färdiga 2 :a kl. under vattensbåtar, om 
Yilkas tillkomst intet annal än gott iir att säga. Samtida med 
dessa var undervattensbåten »Hvalen », byggd på ett utli:indskt 
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varv. Denna senares sjömilitära egenskaper utröntes genom en. 
särskild kommission, vars utlåtande torde kunna påstås ha 
varit huvudsakligen gynnsamt och ett stöd för planen att an. 
skaffa ytterligare sådana fartyg av ungefärligen samma storlek 
och prestations förmåga. 

I marinförvaltningen desavouerades emellertid kommissio. 
n ens uppfattning vad >>H vale11» själv beträffar och n ybyggna. 
den ställdes på framtiden i avvaktan på konstruktion av en helt 
ny båt, allt genomtrumfat av den högsta konstruktionsmyndig. 
heten, utan medverkan och i strid mot meningen hos de rent 
sjömilitärt sakkunnige. Resultatet blev alls icke lysand e och 
ingalunda ägnat att överskyla olägenheten av lång tidsspillan. 

Under tiden, och stödjande sig på de lovord 2 :a kl. under
vattensbåtarna vid sin tillkomst fullt rättvist inh östade, koncen
trerade man sin välvilja på denna typ, samt begärde fler a, som 
också nu äro beviljade och delvis under byggnad. Ä ven detta, 
att sätta undervattensbåtar på stapel, vilka redan innan kölarna 
sträckas beträffande bestyckning, fart, sjövärdighet, beboelighet 
och aktionsradie äm underlägsna vad som anskaffas u tom
lands, vi behöva inte gå längre än till våra när maste och mindre: 
grannar, berättigar helt visst till bitter kritik . Och det duger 
därvidlag icke att såsom försvar stödja sig på uttalanden från 
så pass lång tid tillbaka som då våra 2:a kl. undervattensbåtar 
voro nya, så oerhört hastigt som utvecklingen sedan dess lupit. 
Såväl de nämnda belåtna uttalandena som d. s. k. >>Hvalen
kommissionenS>> betänkande måste tvärtom i denna stund skrin
läggas av brist på aktualitet. 

Det mesta av det som är gjort till dato är naturligtvis oåter
kalleligt och skulle därför icke böra diskuteras om icke för att 
därav söka draga en viss lärdom. Den lärdomen är ganska 
dyrköpt och skulle möjligen ha varit onödig om man velat lyss
na till de enträgna förslag, som upprepade gånger frams tällts 
av undervattensbåtsvapnets representanter, nämligen att en er
faren chef å undervattensbåt med sin kunskap om egna båtars 
svagheter och med sitt studium av utländska båtars möj ligheter 
skulle få vara med vid behandlingen av våra nybyggnadsfrågor, 
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icke under hand eller i baktrappor, misstänksamt bevakad, 
uta n med hjälp av en organisationsförändring, som i under
vattensbåtsfrågor gav honom föredragningsrätt och föredrag
nint;splikt i marinförvaltningens plenum. 

Artilleriet, torpeden och minan, ja t. o. m. navigeringsin
strumenten, hava sina egna sakkunniga representanter, men 
undervattensbåtsvapnet anses tydligen icke vara mer originellt 
än a tt det kan få dela hjärterummet hos representanten för tor
peden med gnisten och - flygvapnet. Det ligger någonting 
groteskt i detta, att en avdelningschef i mariruförvaltningen, som 
närmast tjänstgör såsom specialist på torpeden samtidigt i kraft 
av a tt >>elen Gud giver ett ämbete ... >> o. s. v. skall kunna lyck
ligt repre.sentera och stå på höjden av sin tid beträffande sitt 
eget folk så pass främmande och tillika utvecklingskraftig ma
teriel som gnistapparater, undervattensbåtar och flygmaskiner, 
hälst som bi träde av specialister endast sporadiskt lämnas. Här 
hjälper säkerligen icke det största intresse hos vederbörande 
själv ; organisationen av arbetet är för oformlig. 

För undervattensbåtarnes del är tiden helt säkert mogen att 
nu göra en förändring och sättet torde vara att giva represen
tant för vapnet plats vid materielfrågors behandling, vare sig 
detta sker genom utbrytning av undervattensbåtsvapnet och för
läggning till egen avdelning inom marinförvaltningen, eller på 
anna t sätt. I motsats till vad på många, alltför många, håll 
framkastats är nämligen fr ågan om unclervattenbåtsmaterielen 
hos oss i närvarande stund så långt ifrån löst, att den tvärtom 
troligen är den m inst lösta av alla våra materielfrågor, och det 
vill inte säga så litet det. 

Stockholm i september 1913. 

Birger Zcmder. 
Löjtnant vid Flottan. 
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Kollisionen mellan Oden och Urd. 

Den 22 augusti 1913 ägde kollision rum mellan Pansarbåten 
»Oden » och Kanonbåten >>Urd>> i Öresund vest om Hven. 

Utdrag ur förhörs- och krigsrättsprotokoll angående denna 
.olyckshändelse meddelas här nedan. 

Förhörsprotokoll. 

§ 1. Förekallades chefen å Urd, kaptenen S. B. Sundin, som in
lemnade bifogade redogörelse för fö rloppet. 

>> Kl. 10,,. f. m. befann jag mig jornlikt Divisionschefens för IV 
Divisionen order syd om Hven klar att tjänstgöra som mål under 
Odens och Sveas torpedskjutningar. 
erhöll kL 10,," gnistorder från Odon >>intag utgångsläge 0',, S 45° W om 
St. Ibbs fyr, klar för gång med kurs N 45° W , då order sätt i gång 
erhålles>>. J ag avgick då omedelbart me·d 9 knops fart till senast an
befalld~ utgångsläge samt hissade vid ankomsten dit omkring 11,1o röd 
flagg. Kort därpå kom gnistorder >> sätt i gång», hvarpå jag styrde 
anbefalld kurs mod 9 knops fart. Oden med röd flagg i topp styrde 
ned mot målet med SW-lig kurs. Då Oden befann sig på omkring 
800 m. afstånd från Urd, och vid hvilken tidpunkt jag när som helst 
väntade torpedens afskjutande, gaf jag signalmännon order att ögon
blieldigen varsko, som röda flaggan gick ned på Oden. J ag styrde 
nämligen då ombordläggningskurs mod en ångare på min styrbords 
bog, hvilken dock befann sig på så långt håll från Urd att j ag efter 
torpedens väntade afskjutning· hade både tid och rum att veja för 
denna. Oden och Urd närmade sig emellertid hvarandra mer och rner. 
Då fartygen befann sig på, som jag högst vill bedöma afståndet till, 
250 m, och ingen fartmi nskning eller kursändring kunde förmärkas 
å Oden och då jag ansåg kollisionen oundviklig slogs högsta back på 
båda propellrarna, hufvudsakligen för att därigenom minska kollisio
nens verkan på det rammande fartyget. V akthafvande officeren, löjt-
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nt Torelius, hade under hela tiden befunnit sig å bryggan. Sedan 
11:n satt maskintelegraferna på högsta back ropade han >>Alle man p å 
~äek. påtag lifbälten», hvilka kommandoord repeterades inom fartyget. 

Kl. 11,,. (tidsuppgifterna bär nedan enligt mitt fickur) träffades 

l]rd midskepps midtför spi sen i kabyssen på styrbords sida af Oden 
amt började ögonblickli gen fyllas med vatten. Då det föreföll som 
~rd hängde på Odens ram, ropade jag åt Oden att gå framåt samtidigt 
.som besättningen beordrades äntra öfve r på Odens back. Ett par 
försök att hinna ner och bärga de viktigaste handlingar och kartor 
mi sshckades, enär dels skotten voro inböjda och trapporna till följd 
.c]äraf stä ngda, samt dels af det inströmmande vattnet. 

Kl. 11,,. lämnade jag fartyget efter därtill af divisionschefen er
håll i: t illstånd. Hela Urcls besättning, utom två man, som vid kollisio
nen 1oppat öfverbord och seelan blifvit upptagna i en af Odens båtar, 

befunna sig då ombord å Oden. 

KL 11, .. gick Urd till botten med aktern före samt med mast
topparna öfver vattnet, och ligger på 23 meters vatten omkring 1

/,' 

v.-v a rt från H v ens fyr. 

§ 2. Förekallades chefen å Oden, kommendörkapt enen af 2 :a gr. 

m. 111. C. H. A. Lee/w, hvilken anförde följande : 

Torpedskjutning var anbefalld ti ll utförande enligt Högste bo
fäl hafvarens order. Den öfning, som skulle utföras vid olyckstill
iälld . var öfningen n: r 4 af andra öfningsmånadens skjutöfningar 
·enligt genom g-. o. n :r 308/1913 för tillämpning under kustflottan för e
skri fn a Förslag till ändring ar i T S I. 

Sedan under morgo1men den 22/s föteskrifvet fartprof utförts, gafs 
från Oden, som var detacherad , gnistmeddelande till U rd att intaga 
utgångsläge för öfningen samt sedermera, då Oden befann sig v. p. 1,,, 
na u1iska mil NNW om Hvens västra udde, att sätta i gång på anbe
fa lld kurs. 

L . tog befälet i stridstornet, hvarest dessutom befunna sig- tor
perloffi ceren, vakthaivande styrman samt rorgängaren. L. anförde 
·vidare : 

J ag tog plats om styrbord i tornet, där affyrningsinrättning<;ln 
är pl acerad. Min afsigt var att skjuta torpeden på omkring 700 meters 
afstånd. Scdan jag et'hållit rapport om att signalen till Urd om igång
sätt ning var afgifven, komm enderade jag >> full fart» och straxt därpå 
»hö,;sta fart», samt hade då Urd på babords bog. Omedelbart därpå 
iakttog jag en handelsångare på styrborels bog styrande sydvart unge
fä r samma kurs som Oden. Ängaren bedömdes så nära , att, om tor-
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peden utskötes i den riktning, Oden styrde, och ångaren girade, den
samma kunde gå öfver torpeden, sedan denna gått ut sin inställd 
dist ans. · a 

Oden och Urd närmade sig emellertid hastigt hvarandra, och 
ångaren, på h vilken Oden vann, hade fortfarande ett ofördelaktigt läge· 
i förhållande till torpedens bana. Torpedofficern anmärkte, att det 
minsta afstånd, på hvilket torpeden fick skjutas var 600 meter. För att 
bringa torpedbanan från handelsångarens väg, girade jag något babord 
h än och stöttade straxt därpå för giren, samt afsköt torpeden, då jag 
bedömde afståndet till U rd vara ungefär 600 meter. Omedelbart sedan 
jag tryckt på affyrningsinrättningen, sträckte jag ut hufvudet så 
långt jag kunde genom utkiksspringan i stridstornet för att iakttaga, 
om torpeden verkligen lämnat tuben. Detta gjorde jag, emedan vid 
en föregående skolskjutning i juli månad torpeden fastnat halfvägs i 
t uben af någon anledning, som ej kunnat utrönas. J ag var osäker på, 
om ej så kunde ske äfven nu, och i så fall hade jag ej kunnat gira 
utan att riskera,. att torpeden skulle brytas af. J ag anser, att denna 
tanke vid tillfället i fråga så behärskade mig, att jag på grund häraf 
ägnade minskad uppmärksamhet åt Urd. Då jag iakttagit propeller
vattnet från torpeden, kommenderade jag "babord dikt» i akt och me
ning att gå akter om Urd och följa efter torpeden med fartyget. Efter
följarMt fanns ej i sjön men låringsbåt var klar för utsättande, då tor· 
peden upphunnits. Härunder märkte jag, att afståndet till U rd min
skades oroväckande hastigt, hvarför jag kommenderade >>högsta möj
liga back», m en kollisionen var då oundviklig. Jag hörde, att maskin
t elegraferna omställdes. 

På tillfrågan rörande åtgärderna efter kollisionen anförde L: 
J ag sprang ut ur tornet för att se till, att båtarue klargjordes, 

och fann att denna manöver redan kommenderats af sekonden, gick 
därpå åter in i tornet för att sätta framåt i maskin och därigenom 
köra upp Urd på grundare :vatten. J ag bedömde då att fartygen låga 
ungefär stilla och sutto fast i hvarandra. 

Under tiden äntrade Urds besättning ombord. När Urd kommit 
på grundare vatten och började sjunka, stoppade jag och backade sakta 
fr ån Urd. 

§ 3. ·Förekallades divisionschefen, kommendören m . m. grefve 
H. W. Hamilton , hvilken dels inlämnade bifogade utdrag ur signal
journalen , bil. 2 (detacheringsorder för Urd och pansarbåtarue samt 
att därunder skulle först Oden och därefter Svea skjuta torpeder enligt 
resp. pansarbåtschefers bestämmande) dels anförde följande : 

Efter fartprofvets afslutande hade H. gått upp på bryggan för 
att åse skjutningen, på bryggan befunna sig flertalet af fartygets offi-
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cerare . Redan efter en kort stund fann H att Odens och Urds inbördes 
Jä gcn voro såd ana, att anfallet skull e misslyckas och borde göras om. 
s8 1n ti digt observerade H . en handelsångare om styrbord, som sty rde 
samma väg som Oden och h vi lkens kurs kunde medföra ombordlägg
ni ll /· H :s adjutant nedsändes då t ill strids tornet för att underrätt a 
fartygsch efen härom.*) Vid samma tid verkställde Oden en mindre 
babordsgir och kort därpå en n ågot större sådan. Ombordläggnings
kurs styrdes nu med Urd. 

K ort därpå bedömde H. ombordläggning vara oundviklig, hvar
före han, då afst å ndet t ill U rd f rån Odens förstäf uppsk attades t ill 
hög-t 200 meter, personligen slog högsta back på båda m askinerna. 
Samtidigt iakttog H. att torpeden lämnade tuben. 

Sedan kollisionen inträffat gaf H. order om att stoppa maski
nema samt att sätta sakta framåt för att h ålla fartygen tills ammans 
och sålunda gifva U rds besättning tillfälle att komma öfver på Oden. 
Samtidigt ropade äfven chefen å U rd till Oden att sätta sakta framåt. 
Farten ökadces sedermera något af H . Seclan U r d börjat sjunka, g af 
H. order om att backa från U rd. Stöten träffade ungefär vinkelrätt. 

Besättningen å Urd hade uppfört sig lugnt. 

F artygschefen å Urd lämnade fartyget , sedan alla andra lämnat 
de tsamma och sedan han därtill inhämtat H:s medgifvande. 

Samtliga H :s order till maskinerna verkställdes genom de i 
bryggans navigeringshytt varande maskintelegraferna, hvilka äro för
buTI(] na med de i stridstornet befintliga på sådant sätt, att de följa 
h va randras rörelser. 

§ 13. Förekallades ånyo chefen på Oden, h vilken anförde: 

att om styrbord i stridstornet finnes två stöttor mellan tak och 
vä gg, h vi lka betydligt begränsa utsikten från platsen för torpedaffyr
nings apparaten babord öfver, 

att han icke från bryggan erhållit någon varning om Urds far
liga läge, samt 

att han varit mycket förvånad öfver att U r d ej gick föröfver, 
rlå högsta back slogs på Oden. 

*) Divisionsadjut antens uppgift härom är: >> Divisionschefen ro
Pa de något åt mig om stridstornet, h vilket jag uppfa ttade såsom en 
orclc'r att varna far tygschefen för. f aran, hvarföre j ag sprang ned dit 
rlä r fa rtygschefen befann sig. En del folk var i vägen. F a rtygschefen 
tittade i siktet. J ag ropade n ågot om att detta g år ej med U rd, h vil
ket t roligen ej uppfattades>>. 
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§ 14. Förekallades ånyo chefen å Urd, hvilken på förfrågan 
meddelade, att han, vid det tillfälle, då högsta back slogs af honorn 
ansett kollision oundviklig, h vilken manöver U r d än företagit . ' 

Krigsrättsförhör. 

Sedan ofvan intagna remisshandlingar härefter föredragits frarn. 
lades en af ordföranden uppgjord skiss öfver fartygens beräknade kur. 
ser vid tillfället. 

Kapten Sundin, som hördes upplysningsvis, vitsordade sina till 
gårdagens förhörsprotokoll lämnade uppgifter. Enligt föreskrifte rna 
i T. S. I. (torpcdskjutinstruktionen) ålåge det anfallande fartyget att 
manövrera så att fara för ombordläggning med målfartyget ej uppstod. 
Enligt Sunelins åsikt angaf den föret edda skissen alldeles riktigt Urds 
och Odens inbördes lägcm och kurser. Handelsångarens kurs hade 
möjligen varit något mera ostlig. 

Kommendörkapten Leche, som härefter hördes upplysningsvis, 
förklarade sig till alla delar vidhålla sina enligt förhörsprotokollet 
hafda uppgifter med allenast den ändring att h an vi lle hafva uttrycket: 
>>att om styrbord i stridstornet finnas två stöttor mellan tak och vägg» 
ändradt till "att i stridstornet finnes två fyllninga r mellan tak och 
vägg>>. Leche hade alltid funnit det svårt att bedöma afståndet från 
Odens stridstorn. Särskildt hade det inträffat fl era gånger att Leehes 
från stridstornet bedömda afstånd visat sig olika mot hvad andra och 
äfven hvad Leche själf bedömt uppe på bryggan. Leche vill e särskildt 
påpeka att "babord dikt" af honom kommenderats då högsta möjliga 
back utan Leehes vetskap var satt å maskinerna. Babord dikt kom 
därför att verka helt annorlunda än om maskinerna gått med full 
fart framåt. U n der manövern från stridstornet var Lee h e fullkomligt 
öfvertygad att han skulle gått klar med Oden akter om Urd om Leche 
fått fullfölja den manöver han tänkt sig samt under förutsättning att 
Urd bibehållit kurs och fart oförändrade. Den företedda skissen, vits
ordade Leche. 

Kommendör Hamilton, som äfvenledes hördes upplysningsvis utan 
cd, förklarade sig vitsorda sina enligt förhörsprotokollet hafda uppgif
te r med den ändring att han gått upp på bryggan ej omedelbart efter 
fartprofvets afslutandc utan först efter det högsta fart satts för tor
pedskjutningen. Med anledning h äraf hade Hamilton kommit upp på 
bryggan väl sent för att direkt kunna yttra sig om skissen. Dock 
hade han ej iakttagit något som kunde gifva anledning att mot skissen 
framstämma någon anmärkning. Hamilton påpekade att kommnedör
kapten Leche medgifvit sig själf hafva gifvit samma maskinmanöver 
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som H amilton några sekunder förut insett vara nödvändigt för att 
]l}i]dra den redan oundvikliga kollisionen . Omedelbart efter kollisio
nen hade Leche på Hamiltons förfrågan om anledningen till den egen
dom liga manövern sagt att han då han af sköt torpeden bedömt afstån
det ti ll 600 m. 

Leche anhöll få till protokollet antecknat att kommandot babord 
dikt ej medfört den verkan på rodret som om maskinerna gått framåt. 

Meddelanden från främmande 
. 

m arm er. 

H är nedan lämnas en del uppgifter angående nybyggnadsverk
sam het m. m. inom samtliga utländska mariner av någon betydenhet. 
SpPcifikation av de lämnade huvuddata återf innes i bifogade t venne 
tabeller. 

Slagfartyg. Sådana byggas förutom av de 8 stormaktsmarinerna 
även av Spanien, Turkiet, Grekland, Brasilien, Argentina och Chile 
samt projekteras för Holland, Portugal och Kina, d. v. s.: s. k. Dread
nougths avses att bilda kärnan i a lla utländska mariner med undan
ta g av Danmarks och N or ges. För senast projekterade slagfartyg 
~"<Hierar deplacementet m ell an 20,000 och 30,000 ton, farten mellan 
20 och 33 knop, grövsta artilleri m ellan 34 och 40 cm., vattenlinje
pa nsaret mellan 70 och 76 mm. Torpedkalibern har i allmänhet ökats 
ti ll 53 cm. och tubernas antal äro i regel 4 och därutöver. Det m edel
sYår a artilleriet utgöres i allmänhet av 15 cm. kan. Slagfartygen för
ses n u allmänt med två pansardäck samt särskilt skydd mot från luft
fa rtyg kastade bom ber, var j ä m te en del artil leripjäser apteras så, att 
de kunna beskjuta luftfartyg. 

En särskild sl agkryssaretyp bygges f . n. endast av Ryssland, 
Tysk land, England och J apan. 

1\:ustpansarfartyg. Sådana byggas endast av danska och norska 
marinerna m ed c:a 5,000 tons deplacement. Svåra bestyckningen re
Pr<'senteras av resp . 4 och 2 st. 24 cm. kanoner. Gördelpansaret får 
<' n t jocklek av resp. 200 och 175 mm. Enligt en hittills obestyrkt upp-
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gift skulle pansardäcket å den norska typen erhålla en tjocklek av 
mindre än 90 mm. Samma fartygs fart uppgives till 15 knop. Dee~ 
danska kustpansaren lär utrustas med 4 st. torpedtuber , den norska 
med 2. 

Lätta kryssare. Sådana byggas i ett flertal mariner med ett 
deplacement mellan 2,500 och 6,500 ton. De moderna lätta kryssarue 
erhålla i a llmänhet såväl däcks- som vattenlinjepansaL Farten närmar 
sig 30 knop. Samtliga förses med långskjutande torpeder. Huvudbe
styckningen utgöres av 10- 15 cm. kanoner. 

En del mariners lätta kryssare ·äm ·äve n avsedda fö r offensiv mi
nering. Sålunda äro de italienska 3,300 tons kryssare utrustade med 
200 blockadminor. 

Jagare. Sådana byggas av samtliga marmer och med alltjämt 
växande tontal. Sålunda gå ryska j·agal'e av N oviktypon upp till 1,280 
ton och lär denna typ enligt senaste uppgifter h a uppnått mer än 37 
knops fart . 

De flesta mariners jagare bestyckas eller ombestyckas med 10 
cm. kan. (tyska jagarna mod 8,, cm.) och förses mod dubbeltuber. Ett 
flortal ryska och en del andra mariners jagare äro apterade för minut
läggning. 

Torpedbåtar. Byggandet av sådana fartyg har frångåtts i Eng
land, Tyskland, Ryssland, Frankrike, Förenta staterna, Brasilien, Ar
gentina, Chile, J ap an m. f l. Do torpedbåtar som byggas h a ett mini
mideplacement av 125 ton. 

Undervattensbåtar. A ven dessas storlek, fa rt och bestyckning ha 
avsevä rt ökats, sålunda å en engelsk typ till 1,200 ton, 20 och 16 knops 
fart för resp. marsch- och undervattenslägena, 4 st. 7,, cm. ss. k. och 6 
st. 53 cm. torpedtuber. En engelsk undervattensbåtsdestroyer pl aneras 
med 25 knops fart i marschläge, 10 knop i undervattensläge samt med 
artilleribestyckning av 7,, cm. kan. Torpedbestyckningen varierar 
f. n . mellan 3 och 9 tuber. 

På nya franska undervattensbåtar planeras utförande av i över
byggnaden tätt stuvade ballonger , avseelda att kunna lyfta en vikt av 
640 ton, då de luftfyllas f r ån båten, allt på ett vattendjup av max. 
30 m. På de nya båtarna Clorinde och Comelie anordnas tillflyktsrum 
att användas av besättningen vid inträffande olycka (le systeme de Sas) . 

Minfartyg. Förutom ovannämnda för minutläggning avsedela 
kryssare och torpedfartyg ingå bland marinernas specialfartyg sär
ski lda minutläggare (minkryssare) och minsvepningsbåtar. 
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Artilleri. Några siffror angående de nya 40,o cm. kanonerna 
kunna vara av intresse. Krupp (kal. 40,"' cm. L 50.). Projektilvikt 
g20 k g., utgångshastighet 940 m., mynningsenergi 41,430 mt. , eldrörets 
vi ld 113,100 kg., laddningens vikt 383 kg. 

I Tyskland har man på senare tid sysslat mycket med kanoner. 
avseelda att användas mot luftfartyg. Man lär göra försök med en 
helt ny slags ammunition, nämligen med en projektil , som m edför järn 
i smält tillstånd och avses att verka såsom brännare. 

Torpeder. För japanska marinen har. i England beställts och nu 
a,· messrs. vVhitehoacl i Portland Harbours levererats 40 st. torpeder 
av ny modell, s. k. V. L.-typ. Leveransproven ha omgivits med stor 
hc J·ll ighetsfullhet, men det har sipprat ut , att resultaten avsevärt över
trä if at förväntningarna . Sålunda uppgivas torpederna, som äro av 
53 cm. kal., hava uppnått en fart av 48 knop på 10,000-l2,000 yards. 
Kågra säkra uppgifter föreligga emellertid icke, enär vid proven en
da st f ingo närvara representanter för firman och dc japanska kon
trn11officerarne. 

Typförbättringen h ar uppnåtts genom att i varmluftsapparaten 
fö r förbränningen använda en kemisk blandning, vars sammansättning 
gi w t vis är hemlig, men vars effekt är mer än dubbelt så stor, som det 
gamla förbränningsmedlets. 

Flyg·vapnet. England utvecklar m ed all fart sitt flygvap en. 
Hos Vickers l ära ej m indre än 5 st. Parseval-luftskepp vara beställda. 
Under byggnad varande flygbåtar hava ej levererats i tid, men äro 
tm,)er fo rcerat arbete hos Vickers och Armstrong. 

Amiralitetet har utfärdat en bestämmelse enligt vilken flygper
sonalen oj får begagna f lygmaskiner, icke ens privata sådana, som ej 
li ]'(J godkända av en särskild militär kommission. Intyg om vederbö
rande maskin skola förnyas varje månad. 

I Tyskland erhåller personalen å marinluftskeppen samma aviö
ni ngstill ägg som undervatt ensbåtsperson alen. 

Vid tävling i bombkastning från flygmaskiner, anordnad a\· 
Rci chsmarinc-Amt mot >> Bayern » som målfartyg erhölls 18 träffar aY 
34 k ast. 

I Frankrike avser man att a rmera samtliga mili tära flygmaski
nrr , detta som resultat dels av vissa försöl.;: dels även av erfarenheter 
från Balkankriget. På de sista Olement-luftskeppen lära maskinka
noner, eventuellt snabbskjutande kanoner komma att apteras. 
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I Ryssland skola nästan all a nybyggda luftfartyg förses med 
gnist. Avenledes h a försök pågått med acetylenstrålkastare å ett Far
man-biplan. 

I Osterrike-Ungern har flygpersonalen sammandragits till en 
Marine-Flieger-»Specialität», som 1915 skall räkna 166 man. 

Litteratur. 

Sveriges Skeppslista 1913, förd till den 1 juni 1913, utgiven av 
K ung l. Kommerskoll egii fartygsregistreringsavdelning har utkommit. 
Pris 3 kr. 

Denna nya år gång ansluter sig så till uppställning som inne
håll i allt väsentligt till den närmast föregående. 

Listan innehåller sålunda dels i en avdelning I signalregister 

(Code List) över svenska fartyg såväl örlogs- som handelsf artyg, dels 
i en avdelning Il (den egentliga skeppslistan) nännare uppgifter o1n 
handels flott an. 

Sammandrag över antalet och dräktigheten av de i skeppslistan 
upptagna fartygen utvisa summa 3,025 fartyg med en bruttodräktighet 
om 1,202,979 ton gentemot 2,998 fartyg om 1,041,232 ton i föregåe nde 
skeppslista. De olika fartygsklasserna förd ela sig sålunda: 1,295 ång
fartyg, 110 motorfar tyg, 1,499 segelfartyg och 121 pråmfartyg om resp. 
993,205 ; 7,212; 178,548; 21,206 ton bruttodräktighet. 

Dc största nytillkomna ångfartygen äro: Malmberget och Norr
botten om 7,967 bruttoton, Sveriges största fartyg (Red.-A.-B. Luleå
Ofoten, Stockholm). 

Det största motorfartyget är det nytillkomna : Suecia om 3,769 
bruttoton (Red.-A.-B. Axel Ax :son Johnson, Stockholm) . 

Enligt rederiförteckningen i slutet av boken framgår att Ang
fa rtygs-A.-B. Tirfin g, Göteborg, med 18 ångfartyg och Stockholros 
Rede ri-A.-B. Svea med 73 ångfartyg äro de största rederierna med var
dera över 44,000 nettoton. Rederiaktiebolaget L uleå-Ofoten, Stock
holm, med 17 ångfartyg, var av ett under byggnad, har även ungefär 
sam rn a tontal. 

Marine-Ordbog. Fransk-Djansk og D ansk-Fransk av Kontreadroi
ral C. F. Schell er, Gyldendalske Boghandel - N orclisk förlag är 
utkommen. 



Jämförande tabell u tv isande antal fartyg färdige. (F ), under byggnad (U B) och e n ligt flottlag eller 
fartygsbyggnadsplan (FL) - af olika krigsfe.rtygstyper inom 18 af världens mariner, 

enligt uppgifter i fac~titte atur och press. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Anmärkning. ' ) Fulldraget streck i en kolumn angiver att fartygsty]Jen ingår i vederbörancle marins nybyggnadsprogram. 
2) Pansarkanonbiltar, kanonbätar, aviso~ , torpedb ~ttar m. il sn"låfartyg, nteslutaJHlP afse dela för positions-, hamn- och floclförsvar, äro icke här upptagna. 
3) > Siegfrieclklassens• 8 fartyg uppgifva~ skola användas som flytande Latterler f " krigshamnarnas fön; var. 
' ) 'I" · · l ·1 ]-all ansk ['f . . -' tmm1anta et amen ;:an:>ka slags kepp (superclreadnoughts) som s'' ... a a~ 1ppg1ves t1ll 41 st. 5) D 10 .1 1 . 1 n fv' '~"at· 
6 

essa amen mus ;:a nwmtorer >lro avsedela ut~lut .. ande fö r 1am .. rslao- t: .. . 
) I elen franska flottlagen av UJ 12 har nmevarancle är framlagts fo "' el) ok n ng me el S slagskepp och 58 Jagare. I antalet 38 slagskepp inbegripas i fiott-

- lagen b~stämcla 10 utomlandsfartyg. dr i . 
' ) Enhgt uppg1ft lär Rvsslancl haft för avsikt att ur1pköiJa et t par af . Bngl a Hl för svfiamerikanska mariner uneler byggnad varande slagskepp. .. nwarfa .. 
8 ) I Hollancl förkastad es år 1912 reo·erino·ens förslao· att byo·o·a J;:ustp• n. l rtyg, 'i n pro]·elderas bvo-o-andet av 22000 tons slagskepp. o o o "" o t:~ . tt ( et b .J o o . . . b el t ") :Förutom här upr1tao·na för grekiska marinen hos Vulcan i StettlJl . "l Yggn."l varande slagskepil a 19500 tons har unclerhandhngar mletts om yggan e "' d""r-H e· b av linnu ett slao-skepp hos samma firma. Byo-o-anclet av en !l · p ' 0~bi.lll 1)ansarkryssare it 13500 tons har däremot inhiberats. "' "'"' Ir"]A· ertc R . . l }"" t "t clo el 10) En clel länder med mariner av 2:a och 3:e ordningen (såsom \.11 llltl ' . un1;i1,ien, Bulgarien samt Siam och :Mexi co m. fl.) hava le w utr ~pp agl s,. a e 

f. n . sakna aktuellt intresse. Betrllffancle Kina, R umänien och garten lut\ a Hottprogram beb>'tclats, vilka tyda på en före~tåencle krafbg utveckhng av 
dessa länders mariner. arlik for 

11) Belgien, som f. n. saknar flotta, 11lanerar nu att sätta upp en ~edda f" :n kostnad av 200 mill . francs. Därvid skola anskaffas bl. a. 2 st. pansarkryssare 
(förmodligen slagkryssare) ocll 4 st. pansrade artillerifartyg :t'~' or f-lo!\tJ, nst m. m. 
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Jämförande tabell angivande storlek, högsta fart, huvudartilleribestyckning, torpedbestyckning, gröfsta gördel= eller däcks= 

pansar (d) å en del projekterade, under byggnad varande eller senast färdigbyggda stridsfartygstyper inom 19 av världens 

mariner, enligt uppgifter i facklitteratur och press. 
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Detta fört j änstfull a arbete, på vilket författaren sysslat i 34 å r, 
bli r t i ll ytterst stor nytta för all a danska sjöfa rande eller nautiskt 
tekn1kcr, men bör även kunna bliva oss svenskar till gagn. Författa
ren.-; n amn och de referenser h an åberopar i sitt förtal borgar för 
arb··tets noggrannhet och få vi rekommendera det till det bästa. 

Lord Nelson, av Konteramiral A . T. Mahan, bemyndigad översätt
ning av D. Landqvist. P. A. Norstedt & Söners förlag. Pris 5 k r. 

Ate r har ett av Mal1ans verk Life of N elson införlivats med 
svenska litteraturen och äro vi översättaren stor tack skyldiga för 
dett11 h ans arbete. Oversättningen (förkortad) är mycket fört jänstfull 
och kommer Mahans utmärkta arbete genom densamma väl ti ll sin r ätt. 
ÖY< ··sättaren säger i sitt förord: >>att känna huvuddragen av h ans. 
(K r 1,;ons) liv och gärningar är för en sjömilitär en hederssak för and ra, 
his•o riskt intresserade, en nödvändighet om de vilja fullt fatta den 
napoleonska epokens historia >> och kunn a vi ej annat än till fullo dela 
denna hans uppfattning. Vi rekommend era på det varmaste detta 
lättlästa, intressanta och fängslande arbete till studium. 

Innehåll i åtskilliga maritima och krigsvetenskapliga 
tidskrifter 1913. 

Artilleri och handvapen. 

Om luftbrisader .. .. .......... ...... .. .. .... .......... . 
Kulsprutevapnets nuvarande materiel och 

organisation ......................................... . 
Automatiska sikten ........ .... .. ... . .. ... . . .... ... . 
Uber Einheitszi.i.nder fJr Panzergeschosse .. . 
Den lilla gevärskalibern och kulans verkan 
The colt's automatic revolver and the in-

struction of men in its u se .. .. .. .......... .. 
Rapidity of Gun-fire...... .... ................... .. 

strategi och taktik. 

Artilleri und Taktik .......... . ..... .. .............. . 
Auxiliaries of naval Stategy .. .. ............... .. 
Einiges iiber die taktische VenNertung der 

Kriegswaffe11 .. . ......... ................. . ........ . 

sjökrigshistoria m. m. 

Fra Fredriksvern i gamle dage .... .. ..... ...... . 
Les manamvres du Nord .. .. .. ........ .. .. .... .. 

A. T ., sid. 146. 

A. T., sid. 174. 
A. 'r., sid. 194. 
M. G. S , sid. 934-. 
K. V. A. T ., sid. 423. 

P. U. S. N. I., sid. 677. 
P. U. S. N. I ., sid. 6!!9 . 

M. R., sid. 779. 
J. R. S. I., sid. 1027. 

M. G. S., sid. l 035. 

N. T. f. S., sid. 305. 
M. d. l. F ., n:r 28, 29, 30· .. 
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Die französischen Flottenmanöver im Mit-
telmeer .. .. .. ............... ..... ... ... . .............. . 

Die Seesrhlacht in der Korea-Strasse am 
27. und 28. Mai 1905 ...... .. ....... ... .. . .. ...... . 

Balkankrigets förspel ...... ... ........ .. . .. . . ..... . 
Uber das studium der Seekriegsgeschichte 

aus biographischen Dokumenten .... . ... . .. . 
Die französischen Flottenmanöver 1913 .. ... . 
'The flagg of the »Chesapeake»: A plea for 

the banner with fifteen stripes .... . ... .... .. . 
British ro y al standard . .... . ....... ..... ....... .... . 
Notes on the Balkan War ................ ....... . 
Die französischen Flottenmanöver 1913 ... .. . 

Organisation och budget. 

L'Espagne maritime ......... ............. . ..... .... . 
Les nouvelles soldes des officiers et des 

equipages ... ···· ································· ·· ··· 
La marine au Parlem en t ..... .. . . ...... .. ...... . .. . 
Den föreslagna nya organi3ationen af vår 

krigsstyrelse ... .. .. .. .. . ............. ....... . .. . ..... . 
·Organization for N a vy Departement Admi-

nistration ...... ............ .. ... . .. . .. ...... ......... . 
Organization of the ship ......... ...... .......... .. 
A mo re sea-going gradnate .... .... ............ . 
Les Ecoles a fe u de 1913 ...................... .. 

Fartygsbeskrifningar, skeppsbyggeri och 
fartygsmaskiner. 

Ein neues Verfahren zur Berechnung des 
Gefechtswertes von Kriegschiffen ...... .. . 

.Svenska Dieselmotorer ......... .................... . 
La chauffe a bord de cuirasses de 18,000 

tonnes .................... .... ........ .... ........... . 
Fartygs rullning i sjö samt metoderna att 

medelst slingerkölar, slingertankar och 
gyroskop minska densamma ................ .. 

Ein neues Verfaren zur Berechnung des 
Gefechtswertes von Kriegschiffen ........ . 

Steam turbines ........ . ............................. . 
Ein halbversenkbarer geschfttzter Torpedo-

bootszerstörer ................................ ... ... . 
Das Pendelpropellerruder . .......... . .... . . ..... . 

M. G. S., sid. 920. 

M. G. S., sid. 947. 
K. V. A. T ., sid. öll:l. 

M. R. , sid. 895. 
M. R., sid. 902. 

P. U. S. N. I., sid. 783. 
P. U. S. N. I., sid. 791. 
P. U. S. N. I., sid . 807. 
!VI. R., sid. 1017. 

R. l\L, del 198, sid. 40. 

M. d. l. F., N:o 27. 
l\L d. l. F., N:o 31. 

K. V. A. T., sid. :!89. 

P. U. S. N L, sid. 436. 
P . U. S. N. I., sid. 551. 
P. U. S. N. L, sid. 589. 
l\f. el. l. F .. N:o 33. 

l\L R., sid. 808. 
T. l\f., sid. 192. 

R. M., del 198, s1d. 37. 

T. T. Skb., sid. 37. 

M. R., sid. 918 o. 1053. 
P . U. S. N. I., sid. 797 . 

M. G. S., sid . 1047. 
l\L G. S., sid. 1103. 
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Navigation. 

Die Vermessung der Kftste von Deutsch-
SLidwestafrika ....................... ... ......... ... . 

La table de point spherique ou essai d'une 
navigation sans logarithm.es .. ........ ...... .. 

p eilscheibe fftr Abstandbestimmung ...... .. . 

Undervattensbåtar, torpeder och minor. 

The Problem of firing at a Fleet under vVay 
with long-range Torpe.does .................... . 

Trinitrotoluol or Trotyl. Torpedocharges 
prepared with this explosive ...... .. .. .. . 

Luftseg Ii ng .. 

F l: \'ebaatenes fiotterer ...... .............. . 
Det fjärde vapnet i Balkankriget ............. .. 

Kustbefästningar. 

Great developments have recently taken 
rlac e in: A. The heavy armament and 
armour of vvarships. B. Submarines. C. 
Air- craft. Consicler how far this sh ould 
JUstify alterations in the armament of 
o ur Coast Fortresses ........................ . .. 

Gnisttelegrafi och telefoni. 

1111-ernationale Regelung der Funkentele-
graphie ...... ............ ...... .. . ..... .... ... .. . ... .. . 

t he r Radiotelephonie ............................ .. 

Handelsflottan och kolonialväsendet 

E n svensk Arnerika-Jinie .......................... . 
Der enste Versuch der Regierung in Italien 

:.-:ur Verwenclung von Dampfern fi1r Fi-
schereizwecke in der Adria ............ ..... . 

Sjöolyckor. 

Flytande kokeri >>Tlwger»'s haveri .......... .. 
Statistique des naufrages et autres acci-

dents de mer p ou~ l' ann e e 1910 ........ .. .. 

Hälso- och sjukvård. 

Sc·hwierigkeiten be i der Chininpropylaxe ... 
Nagra fragment ur rekrytbesiktningens hi-

storia ............ ........... ......... · .. · .. · .. · .. · .. · .. · 

M. R, sid. ~GG. 

R. lVI , del 198, sid. 50. 
M. G. S., sid. 912. 

P. U. S. N. I., sid. 681. 

P . U. S. N. I ., sid. 721. 

N. T. f. S., sid. 294. 
K. V. A. T., sid. 407. 

J . R. ' .ti., sid. 147. 

!VI. R., sid. 792. 
M. G. S., sid. l 083. 

T . M., sid. 215. 

l\L G. S, sid. 1055. 

N. T. f. S., sid. 314. 

R. M., del 198, sid. 149. ' 

M. R, sid. so;;: 

T . H,, sid. l 01. 
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Från Balkankriget. På krigsskådeplats och 
hemortssjukhus i Grekland .................. T. H., sid. 140. 

Einiges itber die Hygiene des Dienstes an 
Bord .... .......................... ...... . .............. M. R., sid. 1048. 

Rättsväsende och fdrfattni ngar. 
La Contrebande de guerre , d'apres la de -

claration deLondres ......................... .. R. :M:., del 198, sid. 15_ 
K. V. A. T., sid. 367. HandAlssjöfarten under krig . .................. .. 

Diverse. 
Skutaris belägring ................................... . K. V. A. T., sid. 337. 
The Downfall of the Young Turk Pa:rty 

and its Possible Revival.. .......... .. ......... . R. U. S. I ., sid. R95. 
M. R., sid. 938. Die Fertigstellung des Panamakanals .... . . 

The Panama Canal ................................ . P. U. S. N. I., sid. 5~H .. 
Die kungfutsische Schule, Jungchinas Er-

ziehung und Deutschland .......... .......... . M. R., sid . 1037. 
M. R., sid. 1071. seekabelpolitik und Organisation .......... ... .. 

Använda förkortningar, ~e sid. 107. 

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

Datum 

5/7 l 873/12 

19/7 827 /12 

2863/10 

503/11 

1903/12 

Uppfinningens art 

Riktinrättning för artilleripjäser. Aktiebolaget l 
Bofors-Gullspång, Bofors . 

Anordning vid täddningsbåtar eller andra fa rtyg l 
A. E. Wickman, :Minnesota, Nordamerikas För- l 
enta stater. l 

Eldrörsrekyl pjäs, med fjäderframföring. R heini- . 
sche Matallwaaren- und Maschinenfabrik, Di.ls-~ 
seldorf-Derendorf, Tyskland. l 

Granat. J. A. Hill, Bernad Road, Scheffield, Eng- ~ 
land. 

Projektil. T. A. Fidjeland, Kristianssand, Norge. 
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19/7 1395jl3 Belysningskropp för belysningsprojektiler. Fried. 

26/7 772/12 

)) 2138/12 

2/8 1624/11 

773/12 

1844/12 

>> 1044/13 

9/8 2776/12 

1334/12 

» 1451 / 12 

1846/12 

3275/ 12 

23/8 3105/12 

3405/12 

33Gj13 

424/13 

» 1724/13 

Krupp Aktiengesellschaft, Essen-Ruhr, Tysk
land. 

Projektilbrandrör. H . B . Strange, Abbeydale 
Grange, Scheffield, och J. R. Hoyle, Grange 
Cliff, Ecclesall, England. 

Patronband för maskingevär, Gi.1th & Wolf, Gii
thersloh, Tyskland. 

Anordning för tätande av läckor i fartygsskrov. 
N. Ek, Stockholm. 

Projflktilbrandrör. H . B. Strange, Abbeydale 
Grange, Sheffl.eld och J. R. Hoyle, Grange Cliff, 
Ecclesall, England. 

Automatiskt eldvapen. K. A. Bränning, Herstal
lez-Liege, Belgien. 

Anordning vid repetergevä;:, · E'abrique Nationale 
d'Armes de Guerre, Erstal-lez-Liege, Belgien. 

Automatisk hastighetsmätare för fartyg. (Tillägg 
till patentet n:r 34,964 ). K. T. F. J ung och G. 
H. Petersson, Stockholm. 

Anordning för dämpande av havsvågor. C. L. 

Cor reus, Malmö. l 
Anordning för noggrann inskjutning av gevär och 

liknande skjutvapen. J. Livtschak, S:t Peters-l 
bur g. 

Affyrningsanordning för automatiska eldvapen. 
K. A. Bränning, Herstal-lez-Liege, Belgien. 

BelysningsprojektiL Fried. Krupp Aktiengesell
schaft, Essen- Ruhr, Tyskland. 

Utdragbar mast för trådlös telegrafi o. el. Sie
wert, Berlin - Lankwitz, Tyskland. 

Anordning vid extraktorer för eldvapen. C. vV. 
Laircl, London, P . M. Menteyne och P . A . De
gaille, Paris, Frankrike. 

Spade för artilleripjäser. Friecl. Krupp A/G., Es
sen-Ruhr, Tyskland. 

Anordning vid artilleripjäser med pivålavett. 
(Tillägg till patentet n:r 30,252). Friecl. Krupp 
A/G., Essen-Ruhr, Tyskland. 

Höj- och sänkbart eldvapen. Rheinische Metall
waaren- und Maschinenfa brik, Di.lsseldorf-De· 
rendorf, Tysldancl. 
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~==~~==~=========================~. 

6/9 2099/12 

2595/12 

639j13 

2274/13 

13/9 3158/12 

. i 
Mantelprojektil och sätt att framställa densamma. 

C. H. A. F. L. Ross, Balna::)own Cas~le, Ross
Shire, Skottland. 

Spärranordning för rekylladdare. p , Mauser, 
Oberndorf, ajN. Tyskland. · 

Belysningspatron för projektiler. FriJd. Krupp , 
A /G., Essen-Ruhr, Tyskland. 

Avlastat elevationstapplager ' för artilleripjäser. 
Fried. Krupp, A/G., Essen-Ruhr, Ty$kland. 

Au~omatisk hastighetsmätare för fartyg;. Tillägg 
till patentet n:r 34,~Jö4). K. T. F. Jung ochl 
G. H. Petersson, Stockholm. 1 

Under två månader från ovanstående data kunna in~änclninga1:. 
mot dessa ansökningar ingivas till Patentverket. 

Rustade och till rustning anbefallda· sjöstyrkor 
och fartyg. 

Sli.olesliadern. 

(8 september.) 

Pansarbåten Oden. 

Eskaderchef: kommendören Ekström; flaggaclj utanter :, kaptenen 
Bjurner och löjtnanten S. Rudberg; stabsingenjör: mariningenjören 
Posse; stabsintenclent : marinintendenten Dahlgren. 

Fartygschef: kommendörkaptenen N ordenfel t; sekond:' kaptenen 
Holmgren; officer: unelerlöjtnanten Virgin; fartygsläkare: marinläka
ren Frick. 

Pansarbåten Thule. 

Fartygschef: kommendörkaptenen Gisiko; sekond: kaptenen Gel
sing; officer: unelerlöjtnanten Broms; fartygsingenjör: extra marinin
genjören Göransson; fartygsintendent: marinintendenten Collberg; far
tygsläkare : marinläkarstipencliaten över stat H. L. David. 
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Torpedkryssaren Clas Uggla. 

F artygschef: kaptenen O. E. Lybeck; officer: unclerlöjtnanten• 
Ch i. stiernin. 

Jagaren Munin. 

Fartygschef: kaptenen el e Broen; officer: unclerlöjtn ante n Her! i tz .. 

Kanonbåten Skagul. 

Fartygschef: kaptenen Malmgren; officerare: löjtnanten Ström 
(rn ål officer) och underlöjtnanten von der Burg. 

Torpedbåten Perse'us. 

Fartygschef: löjtnanten Lilliehöök. 

InstruktionsbefäL 

Kaptenerna Stackell och von Fianclt; löjtnanterna Fåhrams,. 
Wahlström, Asplund och Ternberg; underlöjtnanterna Ström bäck, 
W achtmeister och Eriksson. 

Karlsli.rona reli.rytavdelning. 

Cln omkring 5 '/, månader.) 

Avdelningschef: kommendörkaptenen Fallenius; flaggadjutant 
löjtnanten Olsson; stabsingenjör: mariningenjören Posse; stabsinten
den t : marinintendenten Aurell; stabsläkare: marinläkaren i reserven 
K O. Andersson. 

Pansarbåten Manligheten. 

Fartygschef: kommendörkaptenen Fallenius ; sekond: kaptenen 
Unger; officerare: kaptenen Frendin, unelerlöjtnanterna Virgin, T. G. 
P. Dyrssen och Broms. 

Pansarbåten Dristighetep.. 

Fartygschef: kommendörkaptenen Eneström; sekond: kaptenen 
Holmen; officerare: löjtnanten Koch, unelerlöjtnanterna Linder och 
Xd zler; fartygsingcnjör: extra mariningenjören C. E. Holmberg; far
ty g si ntenclent: marin underintendenten Freidenfel t. 

Pansarbåten Oscar II. 

Fartygschef: kommendörkaptenen N orselius; sekond: kaptenen 
Hr;lmgren; officerare: löjtnanten Wahlström, underlöjtnanterna 
Schulze och l. A. Hummel; fartygsingenjör: extra mariningenjören 
O. C. Böös; fartygsintendent: marinunderintendenten Zetterberg. 
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Stocliholms relirytavdelning. 

('/u omkring 5 '/, månader.) 

Avdelningschef: kommendören Krusenstierna; flaggadj utant. 
'löjtnanten von Bahr; stabsintendent: marinintendenten Aurell; stabs: 
läkare: marinläkaren Evander. 

Pansarbåten Aran. 

Fartygschef: kommendörkaptenen Leche; sekond: kaptenen E. 
E . W ahlberg; officerare: löjtnanterna Arnberger och Asplund, under
löjtnanterna \Veinberg och Färnström. 

Pansarbåten 'Vasa. 

Fartygschef: kommendörkaptenen Posse; sekond: kaptenen Holm
berg ; officerare: löjtnanterna Numa och l3 lix, underlöjtnanterna W. P. 
Hamilton och Adlerstråle; fartygsintendent : marinintendenten Hög
berg. 

Pansarbåten Tapperheten. 

Fartygschef: kommendörkaptenen K. H. A. P :n Rosensvärd; 
sekond : kaptenen Tollsten; officerare: löjtnanten K. G. P. Dyrssen, lin
derlöjtnanterna Lindberg och Westerl ing ; fartygsintendent: marinin
.tendenten Renner. 

Pansarkryssaren Fylgia. 

(Från mitten av oktober, omkring 6 månader.) 

Fartygschef: kommendörkaptenen Lidbeck; sekond: kaptenen 
Posse ; officerare: kaptenen Ta mm (K 0) , löjtnanterna W achtmeister, 
Krusenstierna, Egerström (K 0), Ellsen, Svenonius och Hummel, un
derlöjtnanterna Anderberg, N auman, Båge, Palmqvist, Äg ren och R 
G. V. Hamilton; fartygsingenjör: mariningenjören av 1:a gr. Björn
stjerna; fartygsintendent: marinintendenten E. B. E. Thörn; fartygs
läkare: ·marinläkaren H edenlund. 




