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Berättelse 
över Kungl. Örlogsmannasällskapets verksam

het under det förflutna arbetsåret. 

Säll skaipet har varit samlat till 8 ordin arie sammanträden, 
varvid avgivi ls 4 årsberä ttelser nämligen: 

IHLIS , 

>> Torped'väsencle och gnisUelegra fi » av ledamolen Falle-

>> S j ökrigskons~ och sjökrigshis tor ia >> av ledamoten Unger, 
>> Na,·iga lion och s jöfarl» av ledamoten Riben samt 

i >>Reglementen och förvaltn ing >> av ledamolen S. F. Ln 
gerholm, varjäm te i enlighet med besl.~imm elserna i § 31 av 
Säl'lskapels stadgar ledamolen Tyden h ålli l ett anförande l)etil 
lat >> Torpedbrttsflotlilj en , dess sammnns~ittning och använd
ning » samt ledamolen dc Broen avgivit el t angående ,, Pansar
llftlen Sveriges ar till eri ». 

L ccl>amoten Holmgren har bes tritt redak törsbefattningen 
för S~illsl.;apels tidsk rift, vilken utgivits eft er samma plan som 
l"örcgaende ar med diet tillägg nlt .de ledam öter, som yttrat sig 
i diskuss ionerna ·eft er å rsberättelserna , fålt sina yttranden trycl,;
la i tidskrift en. 

Till Siillskapet har inlånmaLs en tävlingsskri ft: »Synpunl,; 
ler över ltndenatl.ensbålars taktiska och strategiska använd 
ning med Lill ~impning å vara fö rh å llanden samt därav föran 
ledela krav a undervallcnsbåtmalcriel och p ersonal >> . Denna 
l~idingsskrif t har erhållit Sållskapels hedrande omnäm n ande 
{)Ch är förf~1 Ltad av kaptenen vid Kungl. Flottan A. Norland er. 

Tids krift i Sjöväsenrlet. 27 
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Inom Sällskapet ha Ya följand e förändringar inträfTa1: 
Med döden avgått: 

Hedersledamöter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Arbetande ledamot l 

Summa ;\ 
Tillkommil: 

Hedersledamöter: 

H. Exc. Stalsmh1istern K. Hj. L . Hammarskjöld , 
H. Exc. Ministern för utrikes ä renden ·K. ~"\.. \Vallen

berg, 
staLsrådet och Chefen för Kungl. SjöförsYarsdepar te~ 

mentet D. BI'oslrö m . 

Arbetandle ledamöter : 

Kommendörkaptenen I. B. B. Norman , 
Kaptenen vid Kungl. Fiollan S. Lindstedl, 
Komm-endörkaptenen C. G. N orselius, 
Kaptenen vid Kungl. Flolian N. L. "\kerblom, 
Överstelöjtnanten Yicl' Kungl. J\ustarlilleriet S. T. R 

Bolling, 
Kaptenen vid Kungl. Flottan N. E. F. Selander, 
Kaptenen vid KungL Kustartilleriet A. G. Wibom, 
Marinläkaren av l:a graden, med. doktor O. T. H ult 

samt 
Kaptenen vid Kungl. Flottan C. F. Tamm . 

Korresponderande led·amöler: 

Direktören i Bergnings- ·och dykeriaktiebolaget Neptun 
vV. R. Eidlind samt 

Kaptenen i Kungl. Fiollans reserv J. O. Wallenberg. 

För närvarande utgöres SöUskapet a v: 
Förste h edersledamöter . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Heders ledamöter, svenske ............... . 

utländske ... . .. ....... . 
Arbetande ledamöter ... . .. . ..... ....... . 
Korresponderande ledamöter, s,·enske 

)) ntliind.ske 

42 
2 

86 
20 
ö 

Summa 159 
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o 

Aminnelsetal 
Upplästa Yid firandet av Kungl. örlogsmannasällskapets högtidsdag 

den 16 nove mbe r 1914 av ledarnoten F. E. von Otte·r. 

Herr Ordiförandel 

Mine Herrar! 

Under de t nu tillänclag~'\ngna arbetsåret hava trenne Kungl. 
Örlog.smannasällskapels ledamöter för alltid lämnat dess kl·els, 
nämligen hedersledam öterna generaldirektör Edu(l'rd Marlin Ed

lzofm och vice amiralen Carl Adam Magnus Hjlllhammar, den 
sistnämnde i flera år SälJ.skapets värderade ord förande, samt 
arbetande ledamoten m arinöverdirektören greve Efiäs Ileliw!r 

August Mörner. Om ock de bortgångna ledam.öternas antal är 
lite t, .så har dock Sä llskapet clrahhals a v en m y eket s ,·[trersii l t
lig förlust, ly var och en av .dem hade på sitt område nppnåtl 
den mest framskjutna oeh ans varsfulla post. 

t 
Edvard Marfin Edholm. 

I flera år intill elen 22 december 1913, då han med döden 
a vgick, hade Edvard Martin Edholm inlett förteckningen över 
Sällskapets hedersledamöter. Dåvarande överfältläkaren och 
ledamoten av Kungl. Medicinalstyrelsen Edholm invaldes i 
Kungl. Örlogsmannasällskarpel redan 1882. U~om armens hälso -
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och sju k vård representerade han i enlighet med dåtida m·gani. 
sation också flo ttans intressen inom vår högs ta medicinska 
myndighet. 

Som medicine kandidat hade Edholm i egenskap av pen
si'Olliir i fiillläkarkåren , som det på den tiden hette, år 1857 
deltagi t i en sjöexpedi tio n, vilken, så vilt jag har mig känt, 
nu hans enda. Han var då biträdande läkare på linjeskeppet 
,, S tock holnl ». Edholm bevarade sedan clcs.s flottan och dess 
läkarförhållanclen i kärl mjnne och visade städse för kollegerna 
vid vapnet ett vi_ilvi ll igt intresse. 

Då Edbolms livsgärning i huvudsak fö ll utom S~illskape ts 
verksamhetsom råde och då elen f. ö. redan av flere minnes
tecknare ~ir ski'lclracl i o lika medicinska tidskrifter, torde här 
enelast de allmiinna dragen av hans levnadslopp och karaktär 
vara a ll i de vik l·igas te konturerna draga oss till m inncs. 

Edholm föddes på Fillascali invid' Slackholm den 19 jun~ 
1831 och var son av Konung Carl .Johans livmed icus, arkia tern 
och med icine doktorn Eric a[ Edholm. Efter att 1869 ha av
lagt medicine l'icenl iatexamen oc:h samma år disputera t för den 
med-icinska graden ans tälldes Edh'oliiTt som amanuens vid Kungl. 
Serafimerlasaret tets kirurgiska avdelning. Di_irpå innehade han 
dl fl ertal mil i tri r hi karlji_ins~er, företog studieresor u !omlands, 
dellog i danska krige t 186± och i tysl;: -franska 1870 samt ut
nämndes 1874 till ÖYerfiillläkarc vid armc'·n, u li Yilkcl ämbete 
han kvarstod till 1896, då han tog avsked och samtidigt erhöll 
aenera·ldirektörs namn .heder och värdi~hct. Han kuncJc då b ' v 

bliel-w tillbaka på en sk i flesrik och samhällsnyttig leYnadsbana 
och med fullt skäl njuta. s itt ·o tium cum di-gnilale. Efter sitt 
a.v.skedslag'andc njöt E-dholm i å lskilliga år av full vigör och 
sysselsatte sig fliti gt 'med litlertira .studier och forskningar sam t 
utövande av författarsk ap. 

Under sin övcrfällliikartid arbetade Edholm kraftigt fö r 
u lYccklingen a v al'nH~n s s j u l~ n \ rdsväsencle och på fältläkarkå
r ens förkovran. Han inför·cle cHirunder bland annat mi litär
Iiikarkurserna och tog initiative t till bildande av Svenska mili 
tärliikarföreningcn, som sedan alllj~imt var hans skötebarn och 
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-,arinom han till sin död utgjorde den sammanhållande kraften . 
För del frivilliga sjukvårdsväsendet visade Edholm äYenledes 
ett varmt intresse och införde såsom medlem av Röda Korse ls 
iiverslyrelse hos oss de t s. k. samariterväsendet srum l dellog i 
ett fl ertal av Röda Korsets interna tionella kongresser och kon
fe renser. 

Edholms litlerära läggl1'ing var utpräglad ; han iigde en Yid
slräckl beläsenhet, besalt en fint skuren penna samt i hög grad 
förmågan a lt i en elegant form även muntligen giva del av 
sina tankar. Ej underligt att han redan tidigt togs i anspråk 
såsom Svenska LäkaTSi.illskapcls sekretera re sam t redaktör för 
dess lidskrift »Hygien », p:\ vi lka poster han verkade 1864-
t871. Silt kanske käraste m·bcle av denna a rt iignade han emel
lertid den av honom själv grundade »Tidskrift i m ilitär hiilso
d'l rcl», vars redaktör han var ända till dess död en lwn1 honom 
att för alllid ncdliigga sin flitiga penna. Från densamma hade 
und er årens lopp en miingd artiklar flutit in i tidskriften . 

I likhet med sirr fader togs Edholm också i anspr ~d~ av 
hovtjänst, huvudsakligen såsom livmedikus hos konung Carl 
XV,· j Yilken befattning han ljtinslgjord e i 6 ä r [j]l konungens 
timad e frånfälle. Edholm var l;;onungen följaktig på el en sista 
sorgliga färden till och frän Aachen och har i sina 1906 ul
" ivna memoirer skildrat sina mCmga miunen s:häl fr å n de elys ira ~ 

som de 'glada clagarnc vid hove t. 
Sj~ilv ·ha-d c jag j slutet av 80- och början av 90-Lalel mången 

a:'J n a ti11Hille au under um giingcsli vc t på n iira h åll iakttaga Ed-
t> "' . ' l holms r epresen tativa personlig1hcl samt erfara prov pa uns 
aldrig s vikand e iilsln iirdhct och sanna urban i t et. Hans lugna 
och förbindliga sätt gjo~·de det siikert mängen gång för honom 
Hi llare a lt övervinna .svarighe ter och a lt föra sin a föresalser 
fram till målet. Edholms mångsidiga bildning omfnllnde utom 
hans \ "C tenska p ii ven konst, .skönlillem tur och hi storia , vnrjii m te 
han var en ivrig botanist och naluniin ·i nllm~inhet. 

Om det anseende Edholm :'t lnjöl s:häl h emma som i lillan
det villna den rad av utmärkelser, som s:l. viil i form av leda 
mo lskap i Jiirda och smnhällsn ylliga samfund som av ord ens
u tm ä rl;; elser kommo honom till del und er hans l{tnga le\'11ad. 
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Edholm efterlämnar maka, född von Heine samt tre barn 

av vilka sonen Erik också valt läkarens yrke och snart lht i 1~ 
ltr varit ansläll'd vid vårl vapen. 

Jag anser mig ej bättre kunna avslu ta denna kortfattade 

levnadsteckning iin genom ·alt cit·era de ord varmed en annan, 

Edholm mera närstående minnestecknare, fullbordat hans döds

runa: >> Frid över den gamle överfältläkarens minne och livsgär

ning ! För alla dem, som känt honom, skall minnet alltid kvar

leva av den dugande chefen den ~ilskvärcle kamraten, den fader

lige vännen, den varmhjärtade, fint bildade personligheten. 
H.equiescal in pace!,, 

Karlskrona den 27 oktober 1914. 

Gunnor l\'ilson. 

Carl Adam Magnus Hjulhammar. *) 

föddes p~\ Kroberga i Ärila socken i Södennanland den 31 ja

nuari 1846 och var äldste son till löjtnanten Carl Otto Hjul

hannnar och hans maka Hedvig Sofia Hofsledt. Han tillhör 

en verklig militärsliikt, i det att inom den ällegren han tillhör 

-- Ld bröder adlades samtidigt för· militära förtjiinster - alla 

till vuxen ålder komna manliga medlemmar tillhört krigsl!11ak

len, ell helt visst siillsynl förhållande å et t stamtriid, som sträc

ker sig över tre århundraden. Carl Adam skulle icke heller 

svika slii.k ten s trad itioncr. Efter al t ha va erhållit elen första 

undervisningen dels i h emmet dels i Strängniis skola sä ndes 

han vid 15 års å lder till elen för armen och marinen gemen

samma kadellskolan å Kar!berg, varifrån han :'\r 18{)5 med 

u tm~i rk else utexam ineradcs. 

U ln~imncl Lill sekundlöj tnant den 19 december samma år , 

följde uneler dc första ofTicersåren kommendering huvudsaldi

gen på segelfartyg de ls i hemlands, dels i avlägsna farvatten. 

Aren 1870-1872 genomgick Hjulhammar gymnastiska central-

;:") Skriven av Sällskapets sekreterare, kommendörkapten Schneidler 
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ins titu l et och tjänstgjorde under de närmaste därpå följande 

aren vid skeppsgo·ssekåren, varmed följde chefsskap {t skepps

gossebr igg und er sommarmånaderna. 

Efter en 2-årig tjänstgödng i sjöförsvarsdepartementets 

kommandoexpedition kallades Hjulhammar 1878 till kadettoffi

cer, i vilken befattning han kvarstod till 1881. .hel därpå sökte 

och cr.höll Hjulhammar tillstånd alt tjänstgöra uti franska flot

tan. Härunder Yar han i nära e tt halft år embarkerad på >> Le 

Souverai11», tillhörande den franska skjutskolan i Medelhavet, 

och torde del vara under denna tid som hans redan förut be

fintliga intresse och håg fö1· artillerifrågor erhöll elen näring och 

nlveckling, som sedermera i rikt mått skulle komma flottan till 

godo. Den franska tjänsten avslutades med en expedition till 

Cochinkina ombord å transpoTtfartyget »Le Mytho >> . 

Efter hemkomslen anstäl1cl 'es Hjulhanmnar i flottans stab, 

varest han m ed avbrott för en längre tids tjänstledighet samt 

för ett års praktisk lj ~i nslgöring- såsom befälhavare för rekryt

kompani tjänstg.im.cle till 1888. Efter all uneler en 3-årsperiod 

hava tjänstgjort såsom äldste instruktionsofTicer vid exercissko

lan i Slackh olm bl ev Hjulhammar, korl efter sin utnämning 

till regements officer föro·rdnad till chef för artilleridepartemen

tet i Slockholan, i vilken befallning han kvarstod till 1894. 

Under 1880-talel och början av 90-lale t hade frågan om in

rättande av en högskola för Hotlans officerare livligt debatterats , 

och kunde densamma vid denna Lidpunkt sägas vara synner

ligen aklncl. F ragans läge tord e i slort varit sådm1t, att elen 

yngre generationen ansag, del Officerarne icke erhöJ!o teore tiska 

kunskaper i erforderlig grad, under det alt de maktägande an

sago a v större Yikt, all ungclJOms:ircn u les l u tand e utfylldes a Y 

pr a k Ii s k tjänst. Slull igen had e frågan a vancerat så lång l, atl 

Kungl'. Örlogsmanmts~illskapet utarbetat ett förslag till hög

skola, Yilkel insiindes l iii K ung l. Sjöförsva rsd'epa rtemen let i de

cembe r 1895. Det ansags' a1lmiinl, att Hjulha:mmar, som då 

uppehö.Jl chefsbefattningen för Kommandoexpeditionen, hade 

sto r förtjänst u l i, aH fra1111ställn ingen litmynnade i uppe! r ag till 

.chefen för flottans stab att utarbeta förslag i ämnet. Seclan 
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sjökrigshögskolefn'lgan geno.m besJul vid 1897 års rili sdag blivit 

lyckligen bragt i hamn och det gällde att utse den chef, som 

slmlJe giva den nya läroanstalten sin start och föra undervis

ningen i rätta b::mor, var det endast helt naturligt, att valet 

föll på den för sina mångsid•iga och gedigna kunskaper kände 

Hjulhammar. 

Efter alt uli tre ~tr hava verkat i denml befattning kallades. 

han till en ämm mera maklpåligigande sådan, n~imligen varvs

chef i Karlskrona. Även p[t denna plats kvarstod han endast 

uti tre år, varefter han ar 1904 ulbylle el ensamma mot den 

kanske ansvarsfullaste posten inom fiollan näanligen befälha

vande amiral och stationsbef~i l havare i Karlskro·na. 

Om Hjulhammars befordran under senare delen av hans 

bana gick snabbt, så hade den däremot i bör jan gått nog så 

långs::unt. Löjtnant bJe,· han för.sl 187-:1-, efter nära nio år som 

ofl'icer, kaplen 1883, kommendö·rknpten av 2:a graden 1891 

och aN l :n graden 1896. U Lnämning till kommendör följde nu 

redan 1899 .och tiH konteramiral 1903. Till viceamiral ulnäm 

des I-Ijulham.mar då han i fehrnari 1911 liimnnde den ak tiva 

tjänsten. 

Förutom red'an nämnda sjöexpeditioner var Hjulham m ar 

naturligtvis i olika befattningar lwmmenderad på ett fler tal 

iivriga, bland vilka nu1 nicimnas: kaeleliofficer {t korvetlen Saga 

:!ren 1879- 81; sekond å skjutskalefartyget i'tren 1885 och 1889 

samt senare avdelningschef för skjutskolan und·er tvänne år. 

1896- 97 förd.e Hjulhammar korvetlen Balder uneler dess expe

dition till Medelhavet, varefter han åren 1808 och 1000 tjänst

gjorde 'SOm flaggkaplen ~~ kusleskadern. Hjulhammars sista 

hefäl till sjöss var säsom eskad'erchcf å Stockholmse.skaclern å r 

1902. 

Uneler sin verksamhet såviil vid exercisskolan som den till

himpa·de skjulskolnn ägnade sig HjulhammaT med den för ho

nom ulm}irkancle energin åt utfinnande av medel till höjande 

~lv skjutskickligheten. Del mest betydelsefulla a,· dessa medel 

Ya r balansgeväret, el t rörligt kammarskj ulningsgeYtir, avsett att, 

fiist å kanonen, Mergiva ett fartygs rullning och övriga rörelser 
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i S.JOn. Många års.klasser av kanonkommendörer hava medelst 

detta gevär erhållit den nödväneliga förberedande övningen ända 

tills detsamma, e fler de lätta pjäsernas allmännare införande, 

blivit ersatt med en »rörlig plaltfomH. En särskild slags viska

re var jä,mväl av Hjulhammar konstruerad, med vilkens till

hjfilp eldhastigheten avsågs alt uppdrivas. För .siclokorrektio

nernas snabba och säkra tillämpande under en strids olika faser 

konstruerade Hjulhammar en .s~irskild sidsällningskvadrant, 

som. likväl på grund av nyare metoders upplwmsl icke torde 

kommit till någon vidsträeldare mwändning. 

Hjulhamnmrs liYliga intresse för denna gren av sjökrigs

vetenskapen och hans grundliga studier och kunskaper hiiruti 

togo :sig iiven ullryck i up,psalser, ny- eller omarbetning av in

struktioner och regle1nenten m. m . 

Hjulh::ummars omfattande insikter på olika områden i före

ning med hans stora arbe tsförmåga förskafl"ad e honom helt na

lurliigt ,plats i elt .flertal kommitteer: 1886 och följande år för 

granskning av noita;;!S r eglementen, 1897 för utredning av flollans 

pensionskassas ,g,r/atialfoncls sliillning, 1897- 08 befästningskom

millen, 1898 lwmmilte för ularbetande av ändringar i värn

pliktslagen och 1901 för utarbetande av försLag till sjökrigsma

teriel; därjämte var han 1899 teknisk ledamot Yid fredskongres

s:en i Haag. 

Uti Kungl. Orlogsmannasäll'skapet invaldes Hjulhrummar 

Yid mycket unga är, nämligen 1874, strax efter sin befordran till 

löjtnant. P~t grund a.v alt han tillhö,rdc Stockholms station, blc\· 

han under större delen av sin tj~insleti-cl föga i tillfälle alt verka i 

SällskapeLs tjänst ; under cH par å r var han likviii föredragande 

i artilleri. Annorlunda blev förhållandel sedan han förflyttats 

till Karlskrona. Vice ordförande och hedersledamol 1903 ble\' 

han året därpå Sällskapels ordförande, i vilken egenskrap han 

kvarstod till sin a'Vgång ur tjiill'sten. Med lust och intresse förde 

han här klubban. Av stort vtirde vor-o städse de anföranden, 

som han i egenskap ,av ordförande brukade hålla vid presidii 

nedläggande. 
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Det genomgående temat i flera av dessa var behovet av 
bättre krig:sberedskaip, vilket borde vinnas genom att en del a1v 
flottan (ungefär hälften ) hälles fullt rustad åre t om. Atl stora 
omkastningar i. hillills tillänw•at utbildningssyslem erfordrades 
härför undgick icke Hjulhamunar, men han tvekade icke att 
föreslå nedbrytandel av illistitulioncr, som vi av ålder och tra(i).!i-

1 

tionclLa vanor ans,e ll omistliga m en som, enligt hans åsikt, över-
leva t sin tid. 

Även i en annan fråga visade han sig uti e lt av dessa arr
röranden inlaga en helt annanstän dpunkt än den, som då i all
mänhel rådde inom vapnet, nämligen i stalionsfrågan. 'Det får 
icke f.innas något »antingen-eller», utan vi behöva såvi.il Karls
krona som Stockholm jämte elt par övriga replipunkter , sådan 
var i få Ol'd hans ~tsikt. Denna slåndp.unkl, som han med 
iver och skärpa förfiiklade vid' en tidpunkt, då flera framstå
ende män inom vapnet kraftigt ivrade för Karlskronas degra
derande till en stödjepunkt aN underordnad betydelse, gjorde 
att Hjulhammar för vä rvade s ig ett särskilt anseende och för
troende inom Karlskrona samhälle, som också hedrade honom 
med flera förtroendeuppdrag. 

Hjulhammars m·betc på diet sjömili tära området och ej 
minst inom delta siillska,p kan med skäl si:igns hava varit in
tensivt och hans YCrksamhet fruktbringande. Utmärkelser av 
olika stag såvä l från eget som främmande land, had e också i 
mängd kommit hon om till del. Ledamot av krigsvetenskaps
akademien var Hjulham,mar sedan 1895 . 

Hjulhammar var en inom sill område ovanligt beläst man, 
något Yarom hans rikhaltiga biblio,lck nogsamt bär vitlne. För
utom den fackliga lilleraturen Jag hans håg .sä rskilt åt hisloriska 
studier. 

De ,egenskaper, som kunna si.igas hava varit utmiirkande 
för Hju lhammar och vilka å l honom förv~irvade så allmi:inna 
sympatier voro grundlighet, arbetsamhet samt aldrig svikande 
plikllrohet och intresse. Han hade en stark självständighets
känsla , stundom renlav gränsande till envishet, och han intog 
sin s tällning till föreliggande frågor uleslulanclc på grundl aY 
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sjiilYsländig, på djupet gående prövning av inverkande fakto
re r . Varmt o~n hjärtat låg honom städse manska1pels sedliga 
uppfos tran , och nykterhets- m. fl. dylika strävanden kund e all
l id påräkna hans värdefulla stöd. Dc, som haft förmånen sta 
under hans befä l, skola siikerligen alltid minnas hans i bästa 
mening nobla personligh et. 

Sedan 1883 var Hjulhammar i lyckligt äktenska,p förenad 
med Anna Drcjcr, cloUer till justitierådet Arendt Drejer och 
hans maka Betty Amalia Liebcrabh. Det var för honom ett 
hnrl slag, då han vintem 1910 förlorade den älskade makan , 
och tord e sorgen häröver hava bidragit till att han så tidigt, som 
skedde, lämnm.le den aktiva tjänsten . 

Efter sill avskedstagande var Hjulhammar bosa ll pft Djurs
holm i den Yilla han d'iir uppfört å t s ig. Länge fick han dock 
icke njuta av lugnet cf te:r: sill av plikltl'oget arbete fyllda liv . 
Hans hii1sa , som länge vnrit vacldande, förvärrades alltmer. På 
nn1rct 1914 verkställdes en operat1on, va rvid kons taterades att 
s.lukdomens orsak ra r en Lä rand e krMlsjukdom. Efter m å
nad slangt, tåligt buret lidande avled Hjulhammar den 2 mars. 

Hjulhamm:u eflerl~imnar två barn, sonen Carl-Arendt, löjt
nant i 1\.ungl. Flottans reserv och l. L lotslöjtnant i :\1eHersta 
lotsclislrikl el samt dottern Margaretha. 

Greve Elias August Helmer Mörner. "') 

GreYc Elias August Helmer Mörner !'öddes den 30 augusti 
1850 p:'t Slj crnfors bruk i Öre))l·o liin . 

Han Lillhörcle den fr ä n generalguvernören friherre Karl 
Gustaf Mörner, som år 1716 upphöjd es i grevligt stånd, här
s lammande g renen aY den Mörnerska ätten, som i ·Jutet av 
1500-talet inkom till Sverige och sedan skänkt vårt land en 
män"'l frams lående Jzriaarc och ämbetsmän. I b åde liv och '- ;:,L '-' 

niirninO' fullfölJ·dc o·reve Helmer Mörner värdigt dessa tradition er . h b - ' b .._, 

·:.; ) Författad av ledamoten, marinöverdirektör A. von Eckermann. 
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Vid sin bortgång den 25 si:stlidne mars innehade han efter 
en betydelsefull liv.sgärning för utveckling och skö tsel nv vår 
flottas materiel den ansvarsfulla befattningen såsom marinöver
direktör och chef för mariningenjörkåren samt chef för Kungl 
Marinförvaltningens IngenjöravcJ!elning. 

Sin tekniska verksamhel började han efter att år 1872 hava 
avlagt avgångsexamen från dåvarande Kungl. Teknologiska in
stitutet. Vid Motala mek. verkstad arbetade han först som e lev 
undler år 1873 och d'ärefler under åren 1874- 76 såsom ri tare 
och konstruktör. Sistnämnda år erhöll han anställning som 
uncleringienjör vid dåvara·nde K. Marining·cnjörstaten och kort 
tid diirefter tj~instledighet för att vid l'Ecolc d'application du 
Genie Maritime i Cherbourg kompietlera sina studier. Efter 
att vid denna , den franska flottans berömda läroverk för marin
ingenjörer, hava g1cnoJmgått kurser i skeppsbyggnadskonst, sjö
artiller,i, m . m . s·aan t idkat praktiska studier vid varven i Cher
bom·g, Lorient och Le Havre, återvände greve Mörner år 1877 
till Sverige, där han samma år erhöll förordnande t. v. såsom 
extra ingenjör vid mariningenjörstaten och år 1889 såsom in
genjör vid denna kår. Efter att år 18H2 hava erhållit fullmak t 
på sistnämnda befattning förordnades han år 1898 alt t. v. vara 
cl'irek tör och chef för ingenjörclepartemen t et i Karlskrona, vil
ken befattning han sedan året förut uppehållit p~'\ förordnande. 
Chefskapet för ingenjördepartementet i Karlskrona, varå för
ordnandet år 1900 övergick till ordinarie befattning, utgjorde 
unde~· 11 år, till :h 1909, den befattning, i vilken greve Mörner 
blev l tillfälle att med kraft och ener~i ut,·eckla en månnsicJio· 

!J u - u 
verksalinhet och värdefulla chefsegenskaper. Efter marinin-
genjör.siatens Olmorganisation uln~imncles han a r 1905 till marin
elirektör av l :a graden vid mariningenjörkåren och tilllr~iclc!e år 
1909 befallningen s~'lsmn marinöverdirektörsassistent i K ung l. 
Marinförvaltningen. 

Vid mar inöverdirektör H . H . Lilliehööks avgång från sin 
befallning erhöll greve Mörner slutligen elen 14 mars 1910 för
ordnand·e att vara marinöverdirektör och chef för marininnen
jörkåren samt chef för Kungl. MarinfönaiLningens ingenjö~av
delning. 

/ 

Greve Mörners hälsa hade emellertid försvagats, så att han 
i .sep tember 1912 blev tvungen att söka tjänstledighet för s'in 
hälsas vårdande, och utsträcktes denna tjänstledighet så små
ningom över en tid av ett och ett halft år, tills en plötslig, akut 
.sjukdom slutade hans dlagar. net blev honom således endast 
förunna t att under en kortare tid och .med redan försvagade 
krafter verka i den befattning, för vilken han i så många av
seenden syntes särskilt skickad. 

Under sin långa verksamhet vid flottan erhöll greve Mör
ner givetvis en mängd olika uppdr:a1g. Förutom för konstruk
tionsarbe ten i Kungl. Marinförvaltningen och löpande varvs
göromål samt sjökommenderingar togs hans förmåga särskilt i 
:anspråk för besiktnings- och kontrollarbeten, och var det ·sär
skilt därvid de utHindska förbindelserna, som kommo på h 'ans 
lott. Han kontrollerade således pansartillverkningen för pan
sarbåtarna Göta, Thule, Oden, Thor och Niord vid pansarver
ken i Creusot och Shefl"ielcl. Vid: införandet av Yarrowpan
norna i svenska flottan utförde han även Jör detta ändamål 
].;.ontrolleringar och besiktningar i England. Även i avseende å 
anskaffningen av torpeder och minor erhöll han många för 
troendeuppdrag för kontroll o. d. hos vVhiteheacl i Fiume, Ber
liner Maschinenbau .~ctien Gesellschaft, Armstrongs m. fl. Så
som kronans ombud eller sakkunnig verkst~illdc greve Mörner 
hesiktni111g av ett flertal svenska krigsbrtygsbyggnader såsom 
pansarbå tarna Gö ta , Thule, Thor, Aran, Tapperheten och Oscar 
II sam t pansarkryssaren Fylgia . 

I sin egenskap av marindirektör m. m. utövade greve Mör
ller den högsta ledningen av alla dc tekniska arbeten, som stodo 
i sam band med pansarbåten Sveriges beställande, s{tsom utar 
betande av ritningar och specifikationer, definitiva konstruk
tioner och berfikningar Jl11. m. Efter den långa uppehållsperio
ckn i pansarbåtsbyggandet representerade detta arbete ej enelast 
i avseende {t noggrannheten av niarhetandet och de tekniska 
framstegen och nyheterna ett nytt skede i vår krigsfartygsma
lericls u L veckling. Greve lVIörners stora satm vetsgrann het, grund
lighet och intresse för tekniska nyheter och framsteg gjorde sig 
också därvid kraftigt gLillande. 
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Greve Mörners förmåga logs giv.etvis i anspråk för en hel 

del kommissioner och utredningar såsom i avseende ~1 ombygg

naden av Svea, Göta och Thule å r 1898 och mariningenjörs ta
lens omorganisation ar 1904. 

Bland ulmärke:Jsetecken , om kommil greve Mörner till 

del, kan nämnas kommendörstecknet av Vasaorden . Serlan :h 
1896 var han .ledaU11ot av Kungl. Orlogsmannasällskapet och 

sedan :'\r 1910 aY Kungl. Krigsvctcnskaps:l.kaclcmien. Sislniimn

da år erhöll han ii ven heclersbeYisningen som kallad ledamo l av 

Svenska Teknologföreningens Avdelning för Skerppsbyggnads- -
konst. 

Med greve Mörner bortgick en energisk och stridbar man, 

som till det yttersta förfäktade och arbetade för ,·ad han ansao 
t> 

vara 6i ll och som siillan släpp te en fråga , innan elen fåll en 

enlig t hans åsikl lillfredsshill ande lösning. För alla nyheter 

och framsteg inom krigsfarlygst{•kniken hyslc han, .som sag t, 

et l verksami och levande in lresse. Pi\. samma gång var han 

emellertid mycket kritiskt anlngcl och det fordrades (i,·erlygancle 

och klart framlagda skäl för all vinna hans bifall. Jngcn be

hövde eme:Uer tid l veka -alt även ganska skarp l förfäkta en mol

satt t1sikl, ty, om han äv.en li ll det y ttersta försvarade och nrbe

ade för sin egen , respek terade och vårdera-dc han snmma egen
skaper hos andra. 

l avseende :\ beställningarna för flollnn gick hans sl riiva n 

ut p[t sa detaljerade och klara kontraktsbes·liimmelser som möj

ligt. Ilan ansåg sig iiven kunna fordra ell boks tavligt fullgö

rande till det ytters ta av vad leverantörerna å tagit sig. Genom 

delta ytterliga till ntralaga ncl c av statens och del nllm~innas in

tressen inträdde uncleT hnns li d .som överdirektör en viss spiin

ninr:;· i förhållandel lill varven, men även en nY alla viirderacl 
utfo rmning och pr.ecisering av .smnarbetcl. 

Gre,·e Mörner iigtle i hög grad vissa egenskaper , som giva 

en chef förmågan all utvinna del biisla möjliga av sina uncler

lydrande och .smnlicl"igl vinna derra-s Lillr:;i,·enh et och beundran. 

Han hade först och frä·mst förmå[!an all viieka och niva 11 t-
v t> 

rymmc M ansvarskiinsla och sjiih·sti.indig verksamhet hos sina 
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underlydande. Han var vidare ett pålitligt stöd för dessa i 

deras förhållande till utoms lående och visade sig i han-dling 

iiga .ett verkligt och välvilligt intresse .för deras förh ållanden, 

iiven om orden ofta nog voro både kraftiga och kärva. 

Sitt yrke satte han h ög t, dess ära var hans, och han ford

rade respekt för delsamma och erkännande av dess stora bely-. 

delse. SärskiiL inom mariningenjörkåren efterlämnar han ett 

s tort tom r um och el t aktat minne. Han var i sin krafts dagar 

lcclar,en , som förstod alt entusiasm era. 
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·synpunkter över UVB:s strategiska och taktiska 
användning med tillämpning å våra förhållanden 

samt därav härledda krav å UVB= 
materiel och personal. 

(Tävlingsskrift, författad av kaptenen vid Kungl. Flottan A. K or lander 

och av Kungl. Orlogsmannasällskapet belönad med 

hed r ande omnämnande.) 

Frågan, huru UVB . lämpligast skola användas strategiskt 

och taktiskt fr.amstäHes. ofta m1an och man emella'll, och vanli

gen lämnas en mängd varierande svar hiirå. Diskussioner i 

berörda ~inmc giva emellertid otvetydigt vidl handen , att en viss 

osäkerhet i allmänna uppfattn:in,gcn ~ir rädande betriiffande 

UVB:s urpplrbid'ande, och avsikten med nodanstående uppsats, 

vilken nalurhglvis endast får belraktas .som utslag av författa 

rens personliga s.pekulalioner, är a lL söka länuta ett svar å ovan

stående spörsmål samt om möjligt göra diskussionen härom så 

.att s}iga mera allmän iin hillills. 

För att söka erhålla en någo l sä ni.ir skarp gräns mellan 

strategi och taklik har vid frågans behandling Mahans defini

tion hiirå varit vägledande; alltså har under begreppet: >> strate

gisk användning >> hänförts å tgärd er innnn kontakt .c rhftllits med 

fienden och uneler >> taktisk anviindning » inbegripas såviil rö

relser inom flottan som å tgärder seelon kontakt erhållils med 
fienden. 

UVB=strategien. 
UVB. den strategiska offensiven. 

O j)el'Cltionsmälel. 

»Uppsöka fienden , L v inga hon:om till s trid och slå honom 

med överlägsna s tridskmfler>> hiiri ligger krigets gruncl lanJ.;c 

säger Darricn, som härigenom även giver ett ypperligt utlrycl.; 
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s åYäl för offensivens betydelse i allmänhel som för den strate

t;'iska offensivens princip, vilken just är att snarast tvinga dc 

fientliga huvudstridskrafterna till avgörande strid. För en flot

ta, som är nog lycklig .all kunna så upptr~ida gent emot fi enden, 

ä r ä ,·en operalionsmålet fullkomligt klal'l , nämligen den fient

liga flottan, och alla m edel m åst e ovillkodigen tillgripas för att 

nå d'etta mål. För att emellertid' kunn a uppträda med över

lägsna stridsk rafter är del av slörsta vikl all i möjligaste mån 

hålla egen .sty11ka sa,mlad, och aLL till >> egen styrka>> h iirvid lag 

iiven de för överraskande uppträellande särskilt lämpade UVB. 

.äro .att räkna fr.a1111går tydligt av de senare årens UVB.-byggnad, 

exempelvis inom den engelska marinen. I-lär' går n~imlige111 ut

vecklingen i den riktningenatlåt UVB. g iva den för den strate

giska offensiven nöcl11ändiga far ten, Yarigenom dessa båtar silt

bas :i s tånd alt följa den övriga huvudstyrkan, (UVB. av den s. k. 

F-typen bediknas erh ålla en övervattens fart av 20 knop), var

jäm,te beboelighet och aktionsradie medgiva cH sjii.lvsUindigt 

uppträdande (ukm depåfartyg) undler j'i.imförelsevis lång tid, 

()'Ch slutligen iir bcslyckning,en så pass 1\r·aflig (6 sl. 5:3 cm. tor

pecl lllber ), all av.seväPd s kada kan tillfogrus fi.endens slags l,; cp p, 

(Fruktan för att England genom att bygga UVB. skall från

gå sina gamla traditi oner alt uppsöka och slå fienden på haven 

synes alltså för närvarande vara tämligen ogrundad ''') 

Vägen till mcllet. 

För att med UVB. nå målet, den fien lliga huvudstyrkan, 

måste UVB. i övervattensläge föras till den punkt, varifrån de 

sedermera i und'ervatlcnsläge kuni1a .gå fram till anfall. 

PåträHas målet till sjöss, iir den s trategiska väg12n dit för 

UVB. så gott som sammanfallande med den övriga huvuds-tyr

kans, men i a lLmänhet torde delta< icke komma alt vara förhål

lande!. Snarare tordie man hl tänka sig, att ,sedan noggrann 

kännedom erhållils om de fi enlli,ga huvudstridskra-fternas läge, 

UVB . ditsänd~LS för anf'a,JJ. Härvidlag m ås te UVB. vara beredda 

·*) Jämför Lord Beresforels uttalande. 

1'idsk1·i(t i Sjöväsendet. 28 
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på att utan stöd av egna· fartyg ligga dagar, ja, veckor utanför 
en hamn, ankarplats o. d . för att vid första lägliga tillfälle 
anfalla. Alt däremot till varje IJ>ris .söka intr~inga i en fientl ig 
hamn, får .endlast vara en nödfallsåtgärd, ty därigenom riskerar 
man uppo.ff·ra UVB. ulan n),olsvarande vinst, då man nämligen 
icke kan eLler får fönrlsätta frånvaron av mi11·or. För alt UVB. 
skola hava någon utsikt att lyckas i sina företag , m åste de hål
las noggrant underr~ittade om fiendens uppeh ållsort, företag 
o. d., och förses förel ensk ult m ed gnist- och uncl erv.a ltenssignal
apparater m. m., och vidare m ås te forclringaTna på aktionsra
dier, i såväl ÖYervallens- som unclervatlensli.ige, sam t beboelig
het ställas mycket högrt. 

UVB. den strategiska defensiven. 

O perationsmålet. 

Betydelsen av UVB. konuneT dock helt säkert att bliva 
störst för den makt, som på grund av sin flottas underlägsenhet 
nödgas :inrikta sin krigföring efter den strategiska defensivens 
principer. Målet för en elylik flottas operationer blir alt för
hindra fienden att i sin ordning nå sitt mål .sam t a l t söka till
intetgöra fiendens stridsmedel del för .dlel. 

Beroende på krigsförelagets' natur kommer ::dllså opcra
tionsmål,et att växla ; ·i allmänhet torde det dock komma att ut
göras av delar av den ficntligar huvudstyrkan .eller av en trans
portflolta. 

Un:dcr föTulsäHning alt den fientliga huvudstyrkan utgör 
opera lionsmålet, måste den tm'clJerlägsna flottan s s trävanden gå 
ut p[t att utj~imna styrkcolikhcterna och därigenom bereda eg.en 
styrka til1fälle till senare offen1sivt uppträdande. Den hänsyns
lösas te offensiv måste alltså genast tillgripas av torpedfartygen 
för att om möjl:i1gt reducera dc fienlliga sjöstridskrafterna och 
l illgodogöra sig den mor~aliska verkan, ett lyckat företag i detta 
avseende n1oedför. 
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V äg en till målet. 

Under an:Lag.ancle att den underlägsna mak len s hamnar 
och ankarplatser förläggas under sträng observationsblockad 
med lält.a fartyg, s. s. kryssare och jagare närmast och bevak
ningens h uvuds,tyrka under gång till sjöss eller till ankars å väl 
och Hill skydelad ru1karplals, blir det torpedfartygens uppgift 
a tt spränga bevalmingskedljan. och tränga fram till huvud
styrkan. 

Vad nu särskilt UVB. angår, blir dessas uppgift, all sP.clan 
den fien/Nga luwudstyrhms uppehålfsort blivit 1:iind, i uniClcr
va llcnsHige taga s·ig förbi beva'lmingsfarlygen för alt, väl utom 
synhåll från dessa, i överva;l,lens- eller ytläge fortsälta mot den 
fienlliga hloockadstyrkan. Om behövligt får egen huvudstyrka 
eller delar därav undandriva ohsenalionsfartygen för att så
lm1idia ber'eda UVB. tillfälle alt ·O·seclda komma ut. 

Med häns•yn tiJl risk.en för torpedbåts- och UVB.-anfall är 
det antagligt, att den.bJockerande huvudstyrkan håller sin un
der .gång långt till sjöss, för så vitt nämhgen bränsleförrådena 
det tillåter. Uneler .sådana förhållanden kan uppsökandet av 
operationsm ålcl, i .synnerhet för UVB., vara förenat med de 
största svårigheter och beräknas taga flera d'agar i anspråk. 
Liksom för uppträdande vid den strategiska offensiven m ås lc 
även vid den .strategiska defensiven mycket stora fordringar 
ställas på UVB :s möjlighet att mottaga signaler, på akluonsra
d'ier, sjöeg·enskaper och b~:,'ll:weli ghct. 

Utgöres operati•onsmå]et av en transportfloUa, ställas sam
ma stora fordringar å UVB-matePielen som i förutnämnda fall, 
i synnerhet gäller detta alla anorclningm för mottagand e a v sig
naler. 

Då det gäller att med a'Jla till buds stående medel ska•cla 
lransportfloltan, får vägen till mål·et, huru lång och besvärlig 
den än är, icke avskräcka; målet: transporrtens förslö-riande 
mås lc framför allt hållas för Ög'onen. Till >> vägen » får aJllså 
icke även rälmas återvägen, ty huvudsaken är att komma fram 
lillmålet; alt komma därifrån måste alltid bliva en andra ha111ds-
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och jämförelsevis oviktig fråga. (Jmf. Ryska torpedbåtarnas 
oriktiga uppträdande, då underrättelse ingått om japanernas 
landstigning vidi Pitschau). 

[{ rigs för beredelser. 

Till de stra tegiska dispositionerna hänföras även i vi.ss mån 
krigsförberedelser. Vad beträffar sådana för UVB . bör särskilt 
framhållas: 

Anläggandel av lämpliga och .strategi,skt rält lagda depåer 
med upplag för ammunition, bränsle, proviant och reservmate
riel, s. s. delar tiU bränslemorm'erna, ackumulatorbatterierna 
In. n1. 

Upprättandet av gnist- och under1vaHenssigna1stationer så
väl ombord å UVB. som å lämpliga plaliser längs kusterna. 

Anordnandet av från UVB. i undervattensläge lält synliga 
angörings- och ledande märken till .skärgårdsområdena, samt 
s l u tlig,en: 

En väl gjord fördelning av UVB., varom mera längre fram . 
Till krigsförberedelser måste dessutom och framför all t hän

för~as en högt utvecklad krigsberedskap beträffande såväl perso
nal .som materid. 

Här må ·det vara tillåtet citera några ord om krigsförbere
delser ur Dansk Tidskr1fl for S0v::es~endet, november 1913. Där 
sägs: >> Herved (krtigsberedskap för torpedbåtar) omfalles saerlig 
Betingelserne for en Mohilis·ering paa kortest Varsel og Koncen
tration ti:l de til Gennemrf0relsen af Openationsplanen hensigts
messige Punkter i L0bet af meget kort Tid. Det har omSJider 
vundet ubestr1dt Anerkendelse, at d'ette Krav kan tillfredsstilles 
fyldiestg0ren:de ved at d!en st0rste Del af det s0gaaende Materiel 
ho1des under V:i.ri1pel, koncentreret i St0ttepunkterne i staerke 
Flottiller, udelukkende beregnede till offensiv Anvendelse >> . 

UVB.-taktiken. 
Såsom förut nämnts Ugger krigets grundtanke uttal.a'd' 

satsen: >> Uppsöka fienden, tvinga honom till strid och slå ho
nom med överlägsna stridskrafter». I det föregående har, vwd 
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UVB. beträffar, i korthet berörts' dlen strategiska delen av sat
sen eller uppsökandet av f,i.enden; återstår således den taktiska 
delen, att tvinga honom t:iH .strid och slå honom. 

UVB. kunna näppeligen tvinga den fientliga· huvudstyrkan 
till strid, utan detta måste överlåtas åt egna övervattensfartyg, 
men då det gäJlrer att söka åstadkomma överlägsenhet på en 
viss punkt, då komma däremot UVB. att spela en högst betydlig 
roll. UVB :.s taktiska uppgift blir, att genom anfall å fiendens 
huvudstyrka eller delar därav reducera denna och ås tadkomma 
en isolerad del, över vilken egen flotta kan erhålla överläg
senhet. 

Rekognosceri'ngen. 

Redan förut har fl era gånger påpekats nödvändigheten av 
a lt finna fienden. Svårl för att icke säga omöjligt är alt draga 
en skarp gräns mellan det strategiska och taktiska uppsökandet, 
och i allmänhet iubegri pa·s bådadera under benämningen re
kognoscering. 

Vid r.ekogn:oscering;en måste ett intimt samarbete äga rum 
meUan UVB. och spaningsfarlyg. Fördenskull tilldelas exem
pelvis i England och Tyskland' varje UVB.-flotlilj ett spanings
fartyg bestå·ende av en scout eUer lätt k·t'yssare, med uppdrag att 
omedelbart söka känning med fienden och meddela UVB. aTia 
up;p1ysningar av vikt. Alt gnist- och undervattenssignalstatio
ner å UVB. härvid äro av den allra största nytta, är givet. Re
sulalen av egna torpedbålm:s rekognoscerin:gar måste naturligt 
v:is även genast meddelas UVB., liksom dessa senare under d~rg
nets ljusa timmar skola hålla egen styrlut underrättad om gjor
da iakttagelser. Man kan nämligen med säkerhet föru lsätta, 
a tt moderna, .sjögående UVB. under dager kunna göra god tjänst 
som rekognoscörer, som med lätthet kunna undgå upptäckt fr ån 
fienden, vilket däremot i:ir svårt för en 1mderlägsen torpedbåts
flottilj . UVB. böra fördenskull under dager utsändas å söklin
jer efter samma grunder som för andra stpaningsfartyg; upp
täckes fienden, intages omedelbart undervattensläge. 



- 400-

För signniering i undervallensläge har å nästan alla UVB . 

installerats klocksig:~.1al1stationer, måhända mest avsedda för att 

minska faran fö·1' kollision mellan egna UVB. Användandet av 

klacksignaler bör dock ske m ed yttersta försiktighet, då näm

ligen klacksignalerna icke kunna avskärmas utan lätt uppfångas 

av fienden och sålunda röja närvaron av UVB. Att såsom en 

utländsk författare föreslår, låta· UVB. fortfarand·e h ålla kän

ning med .fiend'e111, sedan alla torpederna avskjutits, samt på af

tonen gnista in fiendens läge, fart, kurs etc. till ledning för egna 

torpedbåtar, torde vara att överskatta UVB:s förmåga, ty har 

den fienl:i:ga styrkan varit utsatt för UVB.-anfall, sätter den gan

ska s~ikert hög fart och förelage r täta kursiindringar, varigenom 
det blir omöjligt för UVB. att följa honom. 

AnfaNet. 

l. TräffsannoNkheten med torped. 

T6iffsannolikheten med torped är, frånsett nödvändigheten 

av al.l torpeden går felfritt, visentJigen beroende på, hur pass 
rikhgt sikttfaktor,erna bedömts. 

Från UVB. är svårigheten att bedöma siktfaktorerna be
tydligt mitrudre än från andra fartyg, ty UVB. kan i allmiinhet 

påräkna, att osedd från fienden jämlfö·relsevis lugnt observera 

honom och bes•tämma faktorerna. Den svåraste faktorn att be

döma är fiendens fart, och även 0111 man kan uppställa vissa 

regler .för bestämmandet av .denna, att farten för det nwsta 

måste tl!ppskatlas giss111ingsvis. För att i möjligaste mån bort

eliminera felet vid bedömningen av farten, måste skjutavståndet 

göras• kort, och härför har UVB. särdeles stora chanser. Från 

en UVB. varken kan ·eller får man i allmänhet påräkna träff 

på avstånd större än 2,000 m. från målet. I den redan förut 

omnämnda uppsalsen i D. T. f. S. finnas tabeller uppgjo·rda 

belysande avståndets betydeLse vid olikn felbedömningar i må

lets fart. Härvid framgår bl: a. att för alt erhålla träff mot ett 

120 m. långt fartyg tillåtes vid anfall 4 s treck på bogen och 
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med en fart å torpeden av 30 knop en fe~bedömning i målets 

fart av 2, 7 knop på 800 m ., men icke mer än l knop på 2,000 

m.; och vidare synes, alt under samma förutsättningar · i ÖvTigt, 

men med 40 knops fart å torpeden, bliva dc tillåtna felbedöm

ningarna av fiendens fart resp. 3,~ och 1,3 samt med 50 knop 

å torpeden resp. 4,2 och 1,7 knop. 
Med all önskvärd tydlighet framgår alltså härav nödvän

digheten av alt dels komma in på kort avstånd från målet och 

dels att hava Lm·peder med hög fart. 
För UVB:s vidkommande .synas sålunda s. k. korldi5lans

lorpeder (2,000 m.) med mycket hög fart (40- 60 knop) vara 

de mest ändamålsenliga. 
Det är naturligtvis. äv·en av yU.ersla vikt, alt avståndet till 

målet uppskatlas något ,så när riktigt, i synnerh et då UVB. be

f:irnner sig på gränsen av lo:rpeclens porte. Då avståndsbedöm

llingen från periskop ofta kan va'l·a fö·r'enad med avsevärda svå· 

righeler, böra UVB. förses med avståndsmätningsinstrument, 

vilka enligt uppgifter_nu ko111struerats för UVB. fullt tillförlitliga 

.och lätthanterliga. 

2. Motståndarens försvarsmedel. 

Till ankars. 

Det säkraste sättet a lt till ankal"is skydda sig mot anfall 

från torpedbålar och UVB. och i synnerhet om ankarplatsen 

~ir belägen :inomskärs är all •Omsorgsfullt »korka » in si·g, d. v. s. 

täppa till alla farbara leder in till ankarplatsen. Vidare bör en 

ytterst noggrann bevakning anordnad av kr.yssare, jagare, ång

slupar o. d. , d11bbla torpednät om möjligt uthängas, mineringm 

företa.g1as och 1propellersn~irjare av aUehanda slag utläggas. 

Under gång. 

Del verksammaste medlet att unclgå a nfall från UVB. för 

en styrka under gång bes lår otvivelaktigt i hög fart samt täta 

farl- och kursförändringar, ty därigenom försvåras i hög grad 
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becJiönumdet av siktfaktor·erna. Likaså ligg·er stor vikt vid nog

grann bevaknin,g. Svårt är alt säga, vilken formering, som 

kommer att intagas av en styrka, vilken befarar UVB.-anfalL 

Med hänsyn endast tillminskad träffMmnolikhet för torpedskott 

borrde linjeformering användras, då härigenom undvikes, att 

en torp~d, som förfelar sriU mål, dock kan träffa ett annat far

tyg i formeringen, men linjeformeringen m cdfö•r dock ofantligt 

många nackdelar, såsom svårighet att noggrann! hålla rättnin

gen ,sa mt minskad smidighet för hastiga kurs- och fartföränd

ringar. Är rättningen dålig, e rbjudes UVB. just det man Yelat 

undrvik:a, nämlirgen en stor målyla. Troligt torde vara, alt så

som marschformerin1g väljes enkel kolonn m ed stort avstånd 

mellan fa,rtygen, sam t ytterligt omsorg,sfull t ordnad för- och 

si!dlobevalming, t. ex. med jagare i kedjor runt om huvudstyr

kan å 2,500, 2,000, 1,000 m. etc från densamma. 

Entir skottverkan mot UVB. i undervattensläge antagligen 

ii r y l ters t t vivelak tig, blir ramm n i ng s ii kerligen det e fl' ek tivaste 

medle t alt sälla UVB. ur .s. tridba·r ski·ck. Emellertid giver er

farenheten från inträffade ko.\lissioner mel:lan UVB. i und erntt

tensliige och hitta övervattensliartyg vid lwnden , aU det ram

mande fartyget måste vara tärnligen starkt byggt för att e j själv l 

taga avsevär:cl skada. Så torde exempelvis en jagare bliva myc

ket illa mmrponerad vid rammning av UVB. och denna senare 

jämförelsevis oskadrad för så vitt icke periiS kopen träffas. l\{en 

att hastigt rusa fram och ramma ·de för ·elt kort ögonblick upp

dykande periskopen t•or·cle dock vara en betydligt sv~trarc ma

növer, än man i allm}inhet gjort klart för s ig. 

Förflyttar .sig en s tyrka i omedelbar n}il'h e l av fienlligt land 

eller i Lrångt och nfritt farvallen, böra givetvis även torped'nät 

anv~indas. 

3. Hämu betingad UVB.-taktik. 

.11ot förankrad styrka. I allmänhet torde endast mycket 

små utsikter finnas för lyckad e UVB.-anfall mot en väl bevakad 

fi.ende l iii ankars, i synnerhet inomskärs. Men för elen hän-

-403 -

del.se en lyckad r.ekognoscerinrg giver vid handen, att bevaknin

gen är svag eller ankarplatsen omöjlig att effektivt spärra, bör 

UVB .-anfa11 givetvis försökas. 

På grund av omöjligheten att leda en UVB.-divi1Sim1• till 

anfall, måst.c va•rje UVB. uppträda jämförelsevis självständigt 

och söka nå siU mål. Om farvattne ts djup tillåter det, måste 

UVB . gå under bevakningsfartygen och h elt n edsänkta söka 

komma inom torpedhåll till huvudstyrkan . Det r'ikligmte är 

härvid lik som vid alla UVB.-anfall alt gå fram helt under vatt

net, då nämligen undervattensgång med periskopstopparna över 

vattenyUan lätt förm·sakar vattenuppkast och verkar röjande. 

Vid nödvändig orientering' bör UVB. sliUaliggande suJ,·ta hö.io 

sig, så alt ena periskopstoppen nält och jämt komm er över vat

tenytan. 

Har UVB. lyckats komma i~1· till huvudstyrkan, har den 

också all utsikt att kunna unelandraga sig bevakningsfartygen, 

till dess samtliga torped er förbrukats. ErfaTenhelen från krigs

övningar giver nämlig'en vid' handen, att en UVB. genorm sm ~t 

oregelbundna förflyttningar under va ttnet lätt vilseleder bevak

ningsbåtarna. Således ej, j'örrän samll'ig•a torpeder rcuskjulils. 

bör reträtten anträdas. A v v:i!ld }ir na tnrligtvis, aH torpedbe

stycknil11gen är så beskaffad och uppställd , att så m ånga torpc

der som möjligt kunna 'avskjutas i samma anfall, el . v. s. unel er 

den tid periskopstoppen är över vattenytan. 
Efter anfallet bör UVB. om möjligt liigga sig p~t botlen eller 

ock intaga vid pass 20 m. :djup för all verkställa omladdning, 

för elen händelse rcs·ervtorpedcr finnas. 
Re tri-i t ten bör verkställas ytterlig l försiktigt; bättre är att 

laga daga•r på sig härför och därigeno~11 linelandraga sig fien

d,ens upp m ii rksamhet, ~in a t t forcera sig fram med risk för 

upptäckt. 
Endast en UVB . ha·r tagils i betraktande vid ovanstående· 

framställning av den anledningen, att ett förband UVB. endas! 

under exepli·onellt gynnsamma förhållanden torde lyckas taga 

sig in på en ankarplats, och även om s:J skulle lyckas, m å.ste 

va·rje UVB. manövrera fullkomligt självständigt utan hänsyn till 
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övriga bå lar. AU härv.id använda klacksignaler till unvikande 
av k ollision med egna båtar är olä1npligt, ty härigenom varskos 
fienden om närvaron av UVB.; möjligen kan det vara lämpligt 
efter l :sta anfal'let. 

Visar 4et si1g efter verkställd' rekogl1'o.scering omöjligt kom
ma in inom bevakningsområdet, är det oklokt att till egna båtars 
fö1~därv och fiendens nylla halstanigt söka forcera sig fram g.e
nom minfält e. d., utan då är det bättre utanfö r ankarplatsen 
invänta läm~pligt tillfälle till anf·all, t . . ex. vicl' fi·endens gång 
därifrån. Erbjuder sig härv:kl Inöjlighet till anfall mot n ågot 
.av fiendens bevakningsfartyg, t. ex. kryssare, ja, t. o. m. jagare, 
bör denna naturligtvis ej lämnas obeaktad , i synn erh el om man 
1ager i betraJdande den moraliska verkan ett lyckat anfall med
för å s·åväl egen som m otst åndarens personal. 

Mot styrka under gång. 

Här nedan behandlas endast: Anfall' mot styrka under gång 
i fritt farvatten, ty UVB :s uppträdande mo t styrka under gång 
i ofritt farvatten (skärgåi'd e. d.) är ganska enastående för våra 
förhållanden och beröres i samba nd med » Tilliimpning å våra 
fö1·hållanden». 

Anfall mot styrka under gång i fritt farvatt en . 

Vid a111fall m ed UVB. mot en styrka under gång till sjöss 
torde UVB. riktigast bö•ra uppträda förbandsvis . Längre fram 
kanuner fö nbandets smmnansättning något alt berö·ras . 

Förutsä ttningen för alt m ed UVB. kunna komnta till an
fa ll mot en styrka till sjöss är att UVB. b efinna .s:i•g så att säga 
för om fienlden, d . v. s. i dess väg. För den skull fordras först 
och ·främs t hög övervattensfart och sås10m förut n ämnts har 
denna numera uppdrivils till omkring 20 knop. Vidare fordras 
e tt intimt .samarbete mellan egen högste befälhava re och UVB. 
Sjög::"lencle UVB., vilka uppträ-da tillsammans m ed egen huvud
styrka , kunna, seelan fi endens läge blivit känt, a ntingen sändas 
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före hu vuds lyrkan för a tt anfUJlla eller ock beordras intaga 
undervallensläge å en pla ts, över vi lken egen högste befälhavare 
söker draga fienden. 

Har UVB.-divisionen lyckals erhålla: läge i fiendens väg, 
intages yl-*) och undervattensläge, och härvidlag kanuner givet
vis även vatj e UVB. att manövrera med en viss självständighet 
i enligh et med uppgjorda diroektiv. · 

Oavsett om UVB. uppträda .såsom ensamt fartyg eller i 
förhand, gäller det som regel, alt underYattenslägeL skall vara 
intaget 4- 5,000 m. fr ån fienden, samt a tt UVB. måste undan
d raga sig bevakningen för att lycka s vid anfallet. Bevakrnin
gens natur mås te alltså förs t utrönas. Denna kan tänkas bestå 
av ramning eller svepning framför huvudstyrkan , eller av tält 
utposterade bevakningsfartyg för- och på sidorna om huvud
s tyrkan, eller ock av båda dessa .sätt tillsammans. 

Använder fienden s1g av ramnings- eHer svepningsbåtar 
för om huvudstyrkan, m ås te dessa båtar kringgås , m en i d'etta 
fall ä'r även frendens fart så pass liten, att en UVB. dock kan 
hinna komma in på torpedhåll oak la t den m åste passera utan 
för förbevakningen ; användes ensa,mt fartyg som bevakning 
eller fartyg tillsammans m ed ·ramn ings- eller svetpbå tar, m.ås te 
UVB. passera uneler sidobevakningen. 

För fu:JJständ'igheLens skull behandlas h~irnedt[l n såväl olika 
s~i lt för en enskild UVB:s upptriidande, som en UVR.-forme
ring.s taktile 

Anfall från ell!samt Ufl{J'lrädande UFB. 

Sedan undervattensläget intagits, m åste l JVB. söka komma 
in })fl lonpedh åll. Beroende p å sj öh ~i mingen och sikten kunna 
periskopboppariia , åtminstone till a tt börja m ed, h ållas över 
\·a ttenylan, detta för att i diet längsta förvissa .sig om, huruvid a 
fiend ens kurs ändras. I god Hd , innan upptäckt kan ri skera s, 

·X·) Övervattensläge med en del tankar fyllda tord e kunn a bi
behållas ända till dess fientliga rökar synas . 
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böra periskopstopparna tagas helt uneler vallenytan och härvid 
naturligtvis hellre för tidi:gt än för sent. Med regelbundna 
lidsintervaner tages endera periskopstorppen nätt och jämt så 
mycket över vattenytan, alt observation kan erhållas, (för att 
minska anledning till uppläckt genom uppkast vid periskopet, 
är det lämpligt fö,retaga höjningen med stoppad propeller) , var
igenom tiden till dess torpedhåll uppnåtts lätt kan uträknas.''') 

Lättast nås torpedhåll, om UVB. befinner sig rätt för om 
elen fientliga styrkan, då behöver nämligen UVB. endast gira, 
s ed!an förbevalm:i:ngen pa'Ssertal, för att bringa tuberna att bära. 
Denna gir kan även göras i så g:od tid, att UVB. stillaliggande 
inväntar fienden, varvid den fördelen nås, att siktfaktorerna 
genom täta observationer lätt kunna utrönas. Beroende på 
avståndet från målet kan giren göras dir.ekt in mot fienden eller 
ock, om avståndet är litet, från målet genom 360° gir. 

Befinner sig UVB. på siclan om fiendens kurslinje, bör elen 
genom att sälta hög fart och kurs vinkelrätt mot bäringslinjen 
till målet söka komma rätt för om detsamma. Genom täta pej
lingar övertygar man -sig, om den använda farlen ~ir lämplig 
eller måsle ändras. 

Lämpligast är att avskjuta torpeden tvärs mot fienden , 
som då erbjuder sLÖTsta målytan, men detta endast för den hän
delse torpednät ej äro uthängda. Ar delta d~iremot fallet, bör 
torpeden avskjutas mot bog eller ännu hellre lftring, vilka delar 
i allmänhet äro oskyddade. Om giren bör för,etagas mot eller 
från målet, är helt beroende på omständigheterna. 

Om genom avståndsmätning utrönes, att l'VB. ej hinner 
inom verkligt torpedhåll, hör anfall et uppg'iva:s i ,st. f. att t ill 
ingen nytta kasta b01rl torpeder, röja närvaron av UVB. samt 
utm:atla batt.mie t. 

Består elen fientliga styrkan av slagskepp, bör om möjlig t 
minst två torpeder avskjutas mot samma fartyg för att åstad
komma verldig skada, och d etta tord e icke heller erbjuda någon 

·Y.·) Ett enkelt sätt att erhi'tlla denna tid omtalas i D . 'l'. f . S. 1912 
sid. 113, 114. 
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större svårighet, ty 1nan kan nämligen förutsätta, att, om ett 
skolt träffar, en plötslig oreda uppstår inom formeringen, i 
synnerhet om tätfartyget sältes ur stånd att manövrera. Har 
man tillfälle lugnt välja Inål, är diet riktigast söka skada f1agg
skeppet, vilket visst icke allti1d är ledaDe eller slutare. 

Reträtten bör icl' e heller i nu berörda fall anträdas, · rörrän 
{)111 möjli,gt alla reservtorped erna äro avskjutna. 

Av synnerlig'en .stor vild är, alt UBV. hastigt kan taga sig 
in på verkhgt gott torpedhålL Avskjutes torpeden på ett av
s tånd av exempelvis 1,500 m., kan en smart fiende medledning 
av Juftblåsorna mycket väl hinna manövrera sig ifrån torpeden. 
FördenskuB fordras hög fart (låt vara under kort tid) i under
vattensläget och dessutom hög fart å torpeden. 

.4nfall från UVB.-förbcmd. 

D<en stora fördelen m ed anfall förbandsvis är, att fienden 
kan angripas frår~ _9lika sidor, varigenom han förhindras att 
genom kursändringar undandraga sig en uppläckt UVB., ulan 
.att påt,räffas av andra båtar. Anfall .från olika sidor k an endast 
förekomma, om UVB.-divisionen befinner sig för ont fienden, 
då divisionen eldar sig samt företager undervattensgång med 
överenskommen fart mot resp. mål. Varje UVB:s uppträdande 
h lir härvidlag likartat anfall med' ensam t uppträdand e UVB. 

v ,vd anfall från samma sida ligger slörsta svårigheten i 
1-.ollisionsfaran mellan UVB. För alt borttaga eller å tminstone 
minska denna hava en mälllgld huvuds·akligen Lemetiska förslag 
sett dagen, vari olika säll för förhandels sammansältning och 
UVB:s läge inom detsamma upptagits. 

Här nedan redogöres för två dylika förslag, det ena fram
s tällt av en dansk författare'''), det andra av en ::tmerikansk''"''). 

Den förstnämnde tänker sig icke flera än två båtar upp
träda samlid:igt. Dess·a kunna, beroende på huru god tid de 

·r.) D. T. f. S. 1912: >Om Undervanclsbaaders Anvendelse i smaa 
Stater etc,. 

'""') Proceeclings 1912 december: • Valne and Tactics of modern 
Submarins", 
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hava antingen anfalla efter varandra med överenskommet tids
uppehåll mellan anfallen, eller om ticlen ej Lill ii ter detla, sam
tidigt. Vardera båtel1JS uppträdanclle blir lik a som för ensamt 
uppthidancle båt. 

Den amerikanske författaren angiver ej exa•kt, huru många 
UVB. som ingå i -divisionen, men :i en åtföljande skizz hava 5 
båtar inlagts såsom .samtidigt anfallande. 

När de .fientliga rökanm obseneras, och fiendens kurs
riktning ungefärlirgt uppskattats, intager divisionen undervat
tensläge och går fram med avstånd av ungefär 1,000 m. mellan 
bålarna samt med en förut bestämd kur.s och fa.l't, så -att divi
s,i<onen bringas in mot fiendens bog. Med ett .sådant av:st:'md mel
lan UVB. anses ingen l..:ollisionsU'ara föreligga. Vid framryck 
n~ngen måste slö:rsta försiktigh et iakttagas o<.:h periskopen Yisas 
så .sällan som möjligt. Sedan to11pedhåll uppnåtts, tag.as nog
granna observationer av fienden och farten ökas till högsta 
möjliga för att komma in på rgott tOl'pedhåll (500 :l 1,000 m.), 
innan fi•enden hinner göra någon samfälld manöver för att und
gå UVB. Varje UVB. avskjuter sina torpeder mot en förut be·
stän"Ld del av den fientliga for:mer:iJ1gen, dyker ner fullständigt, 
laddar om och förnyar anfallet. Vid anfallet efter omladdnin
gen måste varje båt manövrera fuUkomligt självständigt. 

Scdan alla torpederna fö.rbrukals, företaga UVB. å terfär
den med låg fart under vattnet eller kvarligga om m öjligt på 
bottnen till mörkrets inträde, d'å de återv~inda till resp. depåer 
för k omplettering a v förråd o. d.; under vägen dit uppladdas 
batterierna. 

UVB.-bestyckning. 

Förut iir framhållet nödvändigheten av att UVB:s torped
bestyckn:ing är så beskaffad och uppställd , alt 11era torpeder 
kunna av.skjutas i elt och sa·mma anfall. En blick i marinka
lench-ar ger ·ocl-;så .genas t vid handen, alt de flesta mariner sökt 
väl fylLa della krav. Tyvärr saknas tillförlitliga uppgifter över 
tubernas uppstiillning.) Så hava t. ex. engelska UVB. av E-klas
sen 4 st. 53 cm. tuber, äldre b å tar hava 2 till 3 45 cm. tuber och 
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under bygg~1ad' varande UVB. av F -klassen lära hava 6 st. 53 
cm. tuber. Enrligt synliga uppgifter äro E-klassens 4 tuber UJPP
ställda : 2 i s li.i.ven och l på vardera sidan. (Sido tuber kunna 
givetvis vara av slor betydelse, ·då l JVB. kommit för nära målet 
eller ej har Lid för gir mot eller från detsamma.) 

I Frankl'ike har man. aUtLd lagt vikt vid ett stort antal tu
ber, 6 till 8 st. 45 cm. tuber. 

För alt nå detta hava en del av tuberna måst anJbringas 
såsont korgtuber uta111på båten. D-enna placeringsmetod med
fö·r den olägenheten, alt alla inslällnin:gar måste göras, innan 
undervattens·Higet in tages och kunna sedel'mera icke ändras, 
dessutom kan ej omladdniu1g a v tuberna äga rum. 

Intet land synes ha färre tuber än 3 (Norge, HoHand), av 
vilka 2 äro stävtuber och en häcktub ; vanligast är dock 4 st. 
slävtuber. 

Till f(h·s.var i övervallenläge mot bevakningsbålar och pau
sarfartyg förses numera en del UVB . även med snabbskjutande 
kanotner i självsänkaJJde lavettage. 

V:i!d utarbetand·et av uppsatsen >> Synpunkter över UVB:s 
s trategiska och takti1slm användning med tillämpning å våra 
förhållanden .sam t därav härledda krav å UVB.-materiel och 
person·al hava kiillorna till stö•rsta delen utgjorts av utländska 
tidskrifter, varibland .särskilt må nämnas D. T. f. S. 1912, 191:3. 

Uppsalsens senare del: »Tillämpning å våra förhållanden » 
iir av hemlig natur och kan fördenskull icke i s:iln l~ elh et offent
liggöras. 

Av de fordringar, man kan ställa på UVB.-malerielen och 
personalen, framgår, aU UVB. böra erhålla sådan storlek och 
byggnad, att d'e kunna uppträda fullkomligt självständigt på 
ji:imför·elsevis långa di.slanser h·fu1 egen kust sam t ha va kraftig 
bestyckning. 

För personalen fordras oavtbruten övninrg för alt lauma 
vidmakthålla en gång vunnen färdighet och icke minst viktigt 
är, att fartyg,schefen erhåller övning i avs tåndsbedömning och 
upp:skatlning av målels fart under olika ljus- och väderleks
förh ållanden. 
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Ett marin-medicin-historiskt arbete. 

O. T. Hult: Forskningar över lyj'us recurrens upplrädan
·de i Sverige luwudsakligen vid j' lottan 17 88-90. N ordliskt 
Medicinskt Arkiv. 

Denna avhandling av marinläkaren O. T. Hult är ~ignad 

att väcka intresse vida utöver de medlicinska fackmännens krets 
och är värd att uppmärksammas av alla, som hava intresse 
för vår nottas historia. Där ski~dras nämligen den fruktans
värda farsot, som 1788-90 heinsökte vår flotta och sedan un
der namn av »l{arlskronafebern » stora delar av vårt land, och 
man får en klar inblick i vilka svårigheter sjukdom och bris
tande hygien vållade vår trots allt bragd- och segerrika flotta 
under dessa tidler. 

Efter slaget vid Bogland den 17 juli 1788 seglade s.venska 
flottan till Sveaborg och ankrade där den 18 juli . Häls:otill
stånd:et hade dittills varit gott, men redan en vecka därefter 
började tecken Wl en elakartad' farsot att inställa sig. Den till
tog allt mera mot höst'en och Sveaborg blev överfyllt av sjuk a, 
så att t. ex . . »i en s•al lågo 108 sjuka , ofta 5 man i samma säng; 
döda lågo i stora högar». Av den 1,500 man starka garnisonen 
sjuknade också 800 och många dogo. 

Det var dy.stra utsikter för flottan i Sveaborg: sjukelom och 
död, börjande .proviantbriSit, vintern i annalkande, städse mot
vind och den överlägsna ryska flottan på vakt utanför. För st 
den 20 november kom äntligen budskap, att ryssarna di·ag'it 
hort, vi111den b1ev god' och flottan kunde löpa ut. Efter en svår 
överresa ankrade man elen 27 november på Karlskrona redd. 
Vid avresan hade 425 sjuka kvarlämnats i Sveaborg, vid an 
kantsten till Kar'lskrona hade man icke desto mindre 700 sjuka 

-411 -

ombord. FJollans sjukhus var snart överfullt. skeppsgosse
skoLan, tyghuset, varvsverkstäderna och inkvartering i staden 
måste tagas i anspråk, vilket hade till följd, att sjukelomen snart 
också bö-rjade grassera bland den civila befolkningen. Under 
vi'ntern och våren rasade sjukdomen allt svårare. En mängel 
konvalescenter och sjuka s~ind ·es till sina hen10rter, under det 
att nytt folk inströmmade för alt fulla luckorna. Sålunda sprid
cles sjukdomen till slora delar av !andel ; man kan reut av på 
kartan följa dess ulbr·edning med härdar omkring d~ mestadels 
i kustlandskapen belägna bål.sman.storpen. Dessutom uppstodo 
verkliga epidemier i Örebr'O, Norrköping, Eksjö, Visby, Udde

valla m. fl. städer. 

Enligt amiralitetsmedieus Fa,xes >>Ödmjuka memorial till 
·collegium: medicum>> funnos i Karlskrona 20 mars--13 maj 
1789 13,531 .sjuka, oberäkn:at underofficerare och varvsarbetare. 
Från flottans hemkomst till 30 maj dogo 910 man. Icke desto 
mindre avseglade floHan 7 juli, men då den efter aktionen vid 
·Öla111d 26 juli åter..vände, hade den 3,400 sjuka omibord. 

Man inrättade ett sjukläger i Hill på Tjurkö oeh eländet 
Uev här .snart lika stort .som i stad'en. Ett ögonvillne berättade, 
a lt vid ingångarna till tälten voro högar av likkistor upp.stap
Jade för att upptaga de 60 a 70 man, S'Om dogo per dag. Slan 
ken från de närbelägna massgravarna var fruktansvärd; sjuka, 
som i feberdel,irier rusal ut, hittades ej sällan döda ule i mm:

kerna. 
Tillståndet väck te allmän oro i lm1det, och presidenten 

greve A. Munck nedreste i juli 1789 till Karlskrona för att in
spektera . Han besökte sjä~v åtföljd av läkarna sjukhusen. 
Hans berättelse, som upprörande skildrar e1ä·nclet och missför
hållandena, slutar med följande drastiska ord: >> Onl ej bot kan 
rådas, blir denna plats (Karlskrona), varav till .stor del ri.k.ets 
säkerhet beror, en grav fö~· Kungl. Maj :ts och rik.els hela krigs
makt till lanels och t.ill sjöss och bortrycker mera folk än det 
värsta krig, icke alt förgäta, det .smittan sprides därifrån till 
alla landsdelar, och betager folket allt mod och lust, oeh jag 
fruktar, att allmogens religion och seder komma rä t t till slwda, 

Ticlskrift i Sjöväsendet. 29 
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då rc!Je se l1iken till dels 'icke och till dels h elt ofullkomligt jordas, 
under det till och m ed kreaturen böla av förskräckelse vid 
åsynen , . 

Läkarna få dock beröm. , Den enda goda nyheten>>, heter 
det, , som v:i haYa ä ran n1.eddela, är a tt alla läkare gö:ra sin 
plikt». 

En k·ommission tillsattes beslående av lälw rne Ribben, Sv. 
Hedin och A. Faxe. De föreslago: 

1) slörcre utrymme för s jukhusvård; 
2) ökning a y läkarepersonalen; 
3) tillräcklig förnyds e av .sängpersed1ar: m adirasser, stop 

pa:cl e m ed frisk halm, täcken (bäst av du<bbelt säcklinne, eme
dan >>allt ylle för länge kvarhåller de sjukes utdunstningan>); 

4) rikligt med sjukkläcler, unel erkläder och tofflor ; 
5) brädgolv i tällen och dränering omkring dem med av

lopp, d:ubbla tält ; 
6) tillräckligt avskiljande från de sjuke av friska och kon

valescenter, vilka senar·e borde föras till lämpliga platser. För
sorg om riklig och god föda, en jungfru gott vin dagligen per 
man, rena kläd er, arbete och rörelse. 

7) miE:tärisk .sträng uppsikt , så att ordning, renlighel och 
plikt öv-erallt på det noggmnnx:'lste iakttages. 

Som man ser var del nrycket först åndiga råd, vilkas ·iakt
tagand e säkerligen också bidrogn till farsotens avtagande. 

Med a1poleket, som innehades a v en dansk och . på vilket 
alla fyra apoteksgesällerna voro· tyskar, vilka ej >> Svurit trohels
ed till svenska kronan >> , hölls räfst, och befanns det föra undler
haltiga läkem edel; bland annat var kinabarken uppblandad 
med bokbark . 

Läkarepersonalen var, som vi .sell, föremål för en eloge. 
Medicinalkåren vid floHan utgjor'dcs vid denna lid' av 3 amira
lit etsmedici, Faxe, Hjortsberg och Gersd'orff, 2 fältsk ärsmästa
re, 3 fältskärer (kirurger ) och 9 Hillskärsgesäller. Ombord på 
flottan tjänstgjorde under sjöexped ition en av amiralitetsmedici 
samt 13 över- och 19 underfältskärer. Bland kirurgerna finna 
vi Absalon Ftirst, bärare av et t inom flo ttans läkarek år bekant 
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namn, då h ans efterkommande i 3 led varit läkare och tillhört 
flottan. 

Under farsoten tillkomma nu 3 välövade praktil.;cr från 
Stockholm: Christofi"ersson, Bladh och Lundahl , lasare ttsläka
ren Köllner från Vexjö och professor Engelhart fr ån Lund med 
en liten s kara m edicine s~tud~oci. 

I sjuklägret å Tjur kö· var det sämre beställt; där hade man 
en mäng1d från Tyskland införskrivna fältskärer, okunniga 
även lyrare hitlock ade av d en rätt h öga avlöningen , vilkas hela 
utbildning beståtts på Danzigs, Vismars eller Hamburgs barbe
rarslugor. >> Vad kan en tysk id:ilol>>, skriver Hedin om dem, 
>> hjälpa , som ej blir förstådd och ingenting förstår? >> De förde 
dessutom ett lid erligt och anstötligt liv , m en slrafl"ades också 
med 25 par spö och d ubbelt upp för andra resan >> om d e ej , 
såsom de t hette, >>göra vad m änsklighet och pl·ikt fordra >> . 

I ännu äldre tider var det också som det kunde m ed läkar
krafterna vid flottan. Då amiral Bjelkens tierna 1657 skulle av
serrla m ed flottan från E lfsnabben saknade man fältskärer, han t> 

anmodade då överståthållaren att u tsäncla alla baTberare, som 
funnas i Stockholm, och >> Om de ej vilja med g·odo·, så tag d em 
vid nacken, .så a lt de senast : ~ mo<rgon afton äro ombord med 
sina kistor» . Om en >> bråcksnidarc >> vid fl o ttan , som inlämnat 
sin av.skeds·ansökan, h eter det 1676, att >> oaktat han skurit många 
till döds, är han dock, enär här i s taden ingen annan av d etta 
hantverk finnes, oumbärlig >> . 1663 få dock tre barbermästare 
uneler danska kriget beröm, så alt d.e >> av en od1 ann'an bland 
officerarna es timerad es för äTliga pe1~sone-r >> . 

Mot hösten 1790 blevo fö-rhållanden a bällre, sjukdomen 
an tog en m :il dare kara k Lär och började avtaga. J nalles kunna 
döcl's,fallen på flloltan, Sveaborg, Kungsholmen , Drottningskär 
och i Karlskrona uppska ltas till omkring 10,000. A v flottans 
personal insjulmade 26,249 och dogo 5,286, el. v. s. 20 % av 
dc sjuke. Av 218 medici och chirurgici, som gjort tjiinst und er 
fa,rso ten undgingo enligt Faxe enelast 6 sjukdomen uneler del 
att 40 ströko med . Icke desto mindre var fi ollan till sjöss och 
tillkämpade sig bland annat 9 och 10 juli 1790 elen ärofulla se
gern vid Svensksund. 
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Angående farsolens ursprung var man redan i början på 

det klara med, att smittan härledde sig från ryska fångar å det 

vid Boglaner eröHnrde och till Sveaborg införda ryska skeppet 

Vladislav. 

Utförliga beskrin1ingar på sjukdomens symptom och för

lopp finnas av särskilt Faxe och Florman, villi.cn senare var 

m ed på fiollan Yid Hogland, vid Sveaborg och p ~t hemresan till 

Kar!skro])la, där han själv insjuknade. Han utgav ,ii maj 1790 

elt arbete därom und er titel »Dissertalio med<ica de febere bil i osa 

anno 1788 naulas afficienlc ». Flor·man ansåg i enlighet med 

dåtidens allmänna medicinska åsikter, alt huvudorsaken till 

sjukdomen låg i fuk t·i·g och dålig Ju f t sam t tempera lurförhål

laniden och utdunstningar. Faxe dtiremot, som var en ~ik ta 

Linnes lärjunge, var framsynt nog alL belona kontaktinfektio

nen såsom dlel förnämsta etiologiska momentet. 

s~'\vioil av Flormans som andras beriiltelser framgår, att 

Illanid de gängs.e sjukdomarna förekommo både dysenteri (röd

sot), fläcktyfus och Larmtyfus jämte huvudsakligen, vad man 

då i allmänhet kallade biliös tyfoid , vilka sjukdomar man med 

dålidlens diagnosliska hjälpmedel e j allLid så klart särskilde. 

Det är doktor Hults förtjänst, att ur allt virrvarret kunna kon

statera, att här förelåg tyfus recu;rr.ens, en nutilldags fulltdef:i nie

rad sjukdom, som från Ryssland med deL erövrade skeppet Vla

dislav spritt sig till svenska flollan. Ungefär samtidigt hade 

f. ii. tyfus recurrens likaloeles från rvska kriO'sfartyo· konnnit 
J b b 

över på elen danska no tlan och givit anledn:ilng till en epidemi 

i Darnmark, ulmiirkl beskriven av den samtidige danske läka

ren Callis·en. 

Tyfus recurrens är num era en sällsynt sjukdom i civilise

mode länder. Under 1800-Lalct har den, niistan a lltid från Ryss

land, gjort smärre strövtåg i det övriga Europa och då nästan 

uteslutande angripit de lägsta samhällslagren, ett förhållande, 

som 'lätl lå ter förklara sig av elen kännedom, man nu har om 

sjukdomens .111a tur och som, såsom vi skola se, kastar ljus över 

de omslöndigheler, vilka i forna dagar gjorde .sjukclom·en be

tydligt öclescligraore. 
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Eni,igt moderna bakteriologiska undersökning-ar är nämli

gen för sjukdomens överförande från en individ till en annan 

nii r v a ron av >> ldädlöss » (pecliculi) erfo rderlig. Att sådana, vilka 

i våra daoga<r i civiliserade länder endast äro tillfinnandes hos 

samhållets lägsta individer, under forna lider hade en ofantligt 

större u tbreclning och s~irski lt på 1700-talet tåldies till och m ed 

i högre kretsar även i vårt land, sl:lr utom alll tvivel. I Ryss

land iir ohyra av alla slag seelan ga mmalt inhemsk och före

kommer i stor m~ingd bland dc l ~ig r e folk klasserna. Jnor!1 sven

ska fiollan fanns rikligt av den riilta .sorten, di.irom Yillna re 

cept från 1789 och 1790 sam l uppgifter av samtidiga läkare, och 

enligt äJ.d re sjöo.ff i.cerares uppgifter ha Ya de även i icke så a v

lägsna tider vari t en verklig plåga pä fartygen. Den danske 

skeppspros ten Hiorlhöy omtalar, alt vid ovannämnda epidemi 

på danska flottan, »skeppet ' 'ar så fullt av löss, aH då jag kom 

upp från de sjuka, var min prästrock översållad av dem ». En 

intressant upplysning ä r, all »väg,glus·en >>, som man siirskilt i 

Ryss,Jand ä ven gjor t _ansvar;ig för utbredningen a v tyfus recur

rens, tyckes hava va,rit okiind i Sverige i.incla till början av 1880-

lale l. 
Doktor Hults avhandling inneh~tller också en intressant bi

laga nämligen en berättelse ö,·er hälso- och sjukvareisförhållan

den tmder exped itionen år 1781 av expeditionsläkaren L. Gers

clorff. Hiir Hrr man en god överblick över de hygieniska för

h ~t Handena ombord å flottans fartyg på denna tid, de primitiva 

kläd<se'l- och provianlförhålland:ena, de sjukdomar, som i följd' 

härav vo ro vanlig.asl, samt de ofta ganska rigorösa Hike- och 

behandJi111gsmet•oderna. Skörbjugg, som numera lmappasl fiir e

kommer, var under de längre expeditionerna en plåga, som an

grCip stora delar av hesiiltningarna ofta i svåra fonner med hin

dernas lossnande, blödningar i lederna och hud en m. m. Gers

doriT slu tar sin beriitlelse m ed' många förståndiga förslag till 

»manskapets konscrvation». Sålunda tillråder han, alt man

skarpet erhåller litet såpa för tvättning av sitt linne, atl de i stäl

let för den eviga torrfisken, som f . ö. åstadkommer dålig lukt 

i skeppe t, ibland få fläsk, som ann a r s ansågs i Y i ss mån .skadligt , 
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samt .surkål, all vattenltmnorna ibland bonle rengöras invän

digt med kokande enbärslut och emellanåt luftas o. s. v. Vidare 

föreslår han, alt långbyxorna, som anv~indes vid arbete, skulle 

överdragas med kokande tjära, ty då kunna karlarna "hålla si u 
t> 

torra och muntra, 1gå tona ned till sina kojer .efter vakten, och 

vad som är icke munst nyttigt för hälsan, de äro bättre skydda

de för luften, som icke så lätt ~ränger igenom, då tyget är 
tjärat». 

J. Lagerlwlm. 
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Litteratur. 

Undervattensbåten, några upplysningar av Erik Hägg, kapten 

Y id flottan, P. A. N orstedt & Söners förlag. De tyska undervattens

båtarnas glänsande framgångar i Nordsjön hava föranlett en del av 

vårt lands tidningar att uttala misstroende mot den krigsfartygsbygg

nadspolitik, som blivit godkänd och beslutad av riksdagen, säger för

fattaren i företalet till sin lilla broschyr. Författarens avsikt är att 

giva allmänheten, förutom en allmän orientering över undervattens

båtva pnet, jämväl insikt om att vapnet icke överträffat de förvänt

ningar man inom fackkretsar fäst vid detsamma, och att huru djärvt 

anlagda och väl utförda undervattensbåtarnas bragder än äro, så kan 

detta vapen aldrig ensamt avgöra utgången av ett krig. Annu är det 

artilleriet förb ehållet att säga det avgörande ordet. 

Författarens framställningssätt är enkelt och lättfattligt som 

alltid, och han har gått väl iland med sin uppgift, dock skulle man 

gärna sett att den sista avdelningen »Undervattensbåten och kriget>> 

Tarit n ågot fylligare. 

Försvarsreformen, den nya härordningen och det nya sjöförsva

r et alv Reinh. Geijer, kapten, P. A. N crstcdt & Söners förlag, pris 

l: 75. Arbetet är klart och redigt uppställt och ger en förträfflig in 

blick i allt som sammanhänger med försvarsreformen såväl i vad rör 

armen som ock marinen. 

Nya Värnpliktslagen m. m. Uppslagsbok av Konrad H agman. 

Höckerbergs förlag. Pris 1: 25. Värnpliktslagen har, oaktat den om

fattar ett ytterst viktigt område av vår offentliga rätt, varit föga 

känd av elen stora allmänheten. Svårigheten för gemene man att av·· 

vinna den torra lagtäxten något för deras bildningsnivå fattbart har 

gjort att handböcker vid skilda tillfällen framkommit i avsikt att reda 

begreppen om lagens innebörd. 
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D å vi n u omsider erh ållit en värnpliktslag, ägnad att väsentligt 

öka l andets m öjl ighet att bestå såsom självständigt rike, h ar det synt s. 

författaren av ifråga vft randc uppslag, enligt vad han i förordet upp

lyser, som en pli k t att göra denna lag allmänt bekant gem om en p ris

billig bok, vari läsar en lätteligen fin ner sökta upplysningar. 

Tiokon innehåll er dels elen nya värnpliktslagen och Kungl. fö r

ordningen av samma dag ang. inskrivning av värnplikiga som ä ro 

födda 1894 dels ock en inledande öYcrsikt och utförligt sakregister. 

Arbetet vill i främsta rummot vara en pålitlig uppsl8gsbok. Största 

omsorg har också. nedlagts på. sak registret, som är synnerligen fullstän

digt och redigt uppstä llt. Vid värnp liktslagens täxt h8r i m:1rginalen 

mod streck utmärkts all a do sakliga nyheterna i 1914 års lag, var

jämte dc vi ktiga ste sammanförts i elen inledande översikten. 

Arbetet synes vara en vär<lcfull hjä lp reda för en va r, som hanel

lägger vämpliktsärenclcn, varjämte den inledande översikten ger en 

s ä rdcles åskådlig bi ld av don nya lagens r äcln ·idd. Boken är a t t på 

det varmaste rekommendera. 

Slaget i Koreasundet den 27 och 28 m aj 1905 av M. Sm irnoff, 

kapitan av 2 :a rangen , auktoriserad översättning f rån ryskan 3\' H. 

Rosen, löjtnant vid Kungl. flottan. Q,·anstå.cnde bok har utkom mit 

som n :r 15 av Ma rinli ttcratu rförcningPns arbeten. Förfat taren ha r vid 

bcsJ.::ri v n ingens utarbetande anvä nt sig i cke blott av off iciella r ap

porter och arkinlokumc nt fr ån såväl rysk so m japansk sida utan 

.iännäl aiY dc hågkomste r och anteckningar, so m av deltagare utgivits. 

i t t·yck. Origin al Arbetet utkom så sent som i januari 1913 och kan 

alltså ha anspr åk på att vara up to date. Författaren ha r sökt f r am

draga de Hirdom ar, som slaget kan giva, varför arbetet erbjuder åt

skilligt av intresse. 
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Kungjorda patentansökningar. 
(Meddelat genom Th. W awrinsk ys Patent by rå, Stoekholm.) 

D atum 

26/9 

17 /10 

24/10 

7/11 

14/11 

l 
Diarii- l 

nun1mer . 

3585/13 

2978/10 
1564(12 
897/13 
931/13 

3~86/12 

2342/12 

371 /14 

U ppfinningens art. 

Apparat för avlägsnan de av pannsten . A. J. K. 
Rundman , H elsingfors, F inland. 

Propeller . O. G. Halvorsen , Trondhjem, Norge. 
Livräddningsapparat A. Asther, Malmö. 
Ledad åra. A. Katzdobler, :Miinehen, Ty skland. 
Anordning vid lastfartyg. C. P . M. Jack, New-

York, Nordamerikas Förenta Stater. 
Mina eller liknande undervattenskropp. A. An

dersson, Stockholm och T. Carlander, Göteborg. 
Apparat för att uppsöka grund . U . S. Sjöstrand, 
-- Sundbyberg. 
Kardanskt upphängt gyroskop för torpeder, för

sett med luftdriven turbin. Berliner Maehinen
ban Actien-Gesellschaft vormals L. Schwartz
kopf, Berlin, Tyskland. 

1771/12 Temp eringsinrättning för t idrör. Fried. Krupp 
Aktiengesellsehaft, Essen - Ruhr, Tyskland. 

702/13 Anordning för manövrering av kanoner. A. H. 
vVegner, Amerikanska flottan , Nordamerikas 
Förenta Stater. 

1977/13 Balanseringsinrättning för ång- eller gasturbiner. 
Aktienges ellschaft Brown, Boveri & C:o, Baden, 
Schweiz. 

2434/13 U tjämningsanordning för ax ialtryeket vid ång
eller gasturbiner. Vulcan-Werke Hamburg und 
Stettin A ctienges ellschaft, Hamburg, 'r ysklancl. 

1585/12 Sätt och anordning för elektrisk vällning. The 
W estinghouse Electric Company Limitecl, Lon
elon, England. 
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Kungl. Orlogsmannasällskapets tävlingsämnen för år 1915. 

:1. Vilka fordringar bö ra ställa s p å flottan s intendentu r under 
krig? 

2. Hur bör dc tillfäll iga minpositionernas pe rsonal vara orga
niser ad? 

3. H ur bör Sve ri ges undervattensbåtförsvar ano rdnas? 
4. I vilken uts träckning kan och bör landstormen användas t ill 

kustfö rs va rct? 
5. Vilka erfa renheter, ti llämpliga på vår matcri <'l , h ar det nu 

pågåen de k riget lämnat? 
6. Luftseglingens användande \·id sjö- och ku stkrig? 
7. Explosionsmotorer och dera s användbarhet vid flo ttAn. 
8. Fritt val av ämne liggande inom området fö r Kungl. örlogs

ma unasällskapets verk sa mhet. 
Tävlingsskrift bö r, åtföljd av förseglad sedel, upptagande för

fat tarens namn och adress eller ock ett valspråk, vara ingiYcn til L 
Kungl. örlogsmanna sällskapets sekreterare, K arlskrona, sena st elen 1 
nästkommande septcm ber. 

Finner sällskil pet inlämnad tävlingsskrift förtjänt av pris, t ill
delas fö rfattaren Sä ll sk apet s medalj i sil ver. Skull e inlämnad skrift 
anses va ra a Y synn erligen ut märkt fö rtj änst , kan Sällskapet besluta 
att t ill dela författA ren sa mma m eda l j i g uld. 

T ävlingsskrift, som icke kan belöna s med pri s men likväl anses 
förtjänt av Säll s·k ilpets erkänna nde, erhåller på Högtidselagen hed
r:ande omnämnande. 

Skull c den fö rseglade sedeln . Yi lken åtfölj e r skrift. som blivit 
prisbelönt elle r crh :'l. llit hedra nd e omn ämna nde, enel ast inn eh åll a Yal
språk, t illkänna gives detta unuer fö rsta hälvte n av nove mber månad i 
>> Post och Inrikes Tidningar>> med anhå llan att födattaren Yillc till 
Sällsk apet uppgin. sitt namn och ad ress. 

Såvida författa ren av inlämn ad tävlingsskrift icke tillkänn a
giver motsatt önsk an, fö rbeh åller sig Kungl. örlogsmannasäll skapet 
rättigh et att i sin tidskrift offentliggöra densamma. 

K a rlskrona i clecem ber 1914. 

sekreteraren. 




