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Årsberättelse i hälso- och sjukvård. 
Avgiven vid Kungl. örlogsmannasällskapets sammanträde 

den 1 april 1925 av ledamoten G. A splund. 

0fort s. fr . häft. •5. sid. 279.) • 

lnvaliduård . 

Omhändertagandet av krigsinvaliderna hör i.ngalunda till 

d e m inst vikti ga a v de förpl iktC'lser, som å ligga ett krigföra nd e 

land och att d enna vård efter e tt så omfattande krig som 

d etta, .bilir cH verkligt <Statsintres1se ligger i öpp en dag. Inva

lidvården avs•er ju att i stör,st,a m öjliga utsträckning gÖJ.'a 

d es·sa k ri ge ts ofl'<er 'lll·er ·elleT mindre anbebsföra och av d em· i 

elen m<ån de tt a är m öjligt, skapa arbe tsdugliga indiYider i 

s·tånd aH å terupptaga k ampen fö,r till varon. De tid•cr äro för

hi, då krigsinvaliden p å ·sitt träben var hänvi·sad till att ge

n om tiggeri s:öka dra.ga s:ig fr am . Det mod·erna smnhället 

kräver större a rbet,spres ta tioner av inYa•lide·n och i nYal iden 

s törre ensä ltning av samhä lle t för dc d ryga offer , som h an gi

vit detsm1Tm•a. 
Än nu fö·religga e j slutgil]tiga sill'ror f•r ån alla de k r.igfö

Tande länder na angåend e a n talet a v de in...-alider, som l\.rigct 

efterlämn a t, men a tt de lta antal är hög;st •ayseYärt to rde vara 

gan ska s•ä'l.;cer t. 
V•ad •cxtremitets·sk ado rna b e bräffar, så r es·u'lt er a d essa som 

ovan fm mhållHs i •en ej r inga u ts•träcknin g i k\·ar s tående 
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invaliditet; enligt Böhler utgÖI'aS ej m indre än n av alla inva
liderna 0ftcr kriget av extremit·e ls·skadade. Invalidvården u t
gör däT.för för en hel del av de1ssa sårade slutstadiet av be
handlingen; särskilt gäller dcll1a alla dc skador, som nödvän
diggjort en mera omfatlande amp utation. Det torde clär fiit 
vara bcrältigat a lt i detta Slammanhang lämna en kort r cdo
göre:l,c för denna vård. Invalidvårelen avser dels uH på kon sl
gjord väg, sål edes ge nom proteser ersätta dc förlorad e lem
mame, elds ·att i särskiH inrättade yrkesskolor och verkstäder 
bibrilllga inva:liden yrkcsutbi,lclni·ng i de fall, där hans lyt<' 
hinclrm· honom a tt å terupptaga sin tidigar e verksamhet. 

Redan från l<rigcts tidigaste skede följde statsmaktema 
i de oli·k a krigförande l<änclerna med uppmärksamhet ul\ncck
lingcn av inval'iclvårclcn. Länge hade debsamma ej .räckt, förr 
än man insåg att redan för~c fintliga r esur ser för omhänclcr
t,agande av ·den för varje dag a llt större anhopning·cn av krigs
inva:Iider var otillräcldig. Särskilt gjorde sig d en bristande 
tillgången ·på ortopediska verkstäder för ,tiHvcrkning av kon st
gjorda lemmar ,a ll t mera kännbar, instäl,lda smn d·cssa verk
städer voro på ·h·edsbehovd. Tack var e kirurgiens st r.än gt 
konservativa ·behandling av extremitdsskador och alla av st a
ten anbefallda skydelsåtgärder för Iförhindrande av o'lycks.fal l 
i arbe te är ju nämligen numera a ntalet amputationer uncl et 
frcdsli.d av ringa omfattning. EH ener.giskt arbete nedlades, 
framför alH ,från ortopediskt 'håll att avhjälpa förefintliga 
brisler beträffande invalidvården, och tack vm·e orbopedcrna·s 
måLmedvetna arbete såväl före kriget, rcsullcrancle i en ordn a<l 
vanför·evård som på grund av deras strävan att tillämpa d en
nas principer på krigsinval1idvården, ~t·orde man utan ö\·cr
drift kunna säga att invalidvården ejfter väddskriget slår på 
ett ,h elt annat pllan än efter tidigare krig. Med rätta fram 
håner Böhm att cft·cr detta krig påträfl'ar man ej längre in
validen på invahdhemmet utan återfinner honom i ve.rksta
den eller hakom plogen. 

I Österrike inlade säDskilt Spitzy stora förtjän,stcr p å 
detta områ:dre, ·och det av honom i W.ien grundade stora orlo-
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pecliska sjul~lmset .( Rcs~rvespital XI) m ed .. dess or~o~ediska 
klinik, .invahdhcm, 'll1Vahclskolor och verkstader var 1 s1tt s lag 
en mönstcran,stalt t iJ.l vilken Centralmakternas 1äl(lare uneler 
och efter kriget vallfärdade. Dess stora bandageverkstad sys
selsätter för nänarancle 100 ar.bctarc och tillgodoseT banelagc
och protesbehovet för \Viens 12,000 inva:lidcr. 

I Tusklond arb e tade Ricsolski ·hån kdgels början e ncr
criskt Jör alt höjta invalidvården, och han hade också tillt'reds-
"' stäHelsc att se, hurusom under krige.t uppväxte ej mindre än 
16 ortopediska reservlasarett l'ö·r tillgodaseende av denna vård. 

I början av år 1915 ul{ärcladc's i :s.istnämnda land en 
p. m. a·ngåcndc denna vå.rcl, varigenom hestämcl·es, att de am
put-erad e sku l1Ic sammanföras till •särslölda ortopediska lasa
rett me'Cl egna bandageverkstäder och yrkess·kolor för utbild
ning såväl i olika ,hanh.erk som i lantbruk. I samma p. m. 
framhöll s vi'kten av att ej låta benamputerade för länge va,ra 
sänglitggandc utan så snart som möjligt komma upp och lära 
sig gå med tillhjälp av tiHfäNiga proks·cr, ej av den gam la 
styHtyp en utan förseelda med TÖrlig knäled. Vidare fram
hölls vikten av en riklig och omsorgsfull behandling av am
put,ationts·stumpen samt att ·ej lämna .invGlid en ur sikte inn,;1n 
han ordentligt kunde sköta sin protes. Någon särski ld lyp 
för :ben- och armproteser fastsl·ogs .ej av mynd igh eterna; en 
•så vildi-g fråga an sågs näm'ligen häva lång tid för sin lös
ning. Däremot framhölls vikten av att ,göra mindre smådelar 
å bandagen av vi1ss lyp och på så tsäbt lätta att ersätta. 

En statistisk beräkning undetr 2 :a krigsåret i Tyskl a nd 
av i hemortslasaretten befintliga invalider visar följande % 
beträfTande amputationer i olika ·reg ioner. 

övre extrem iteten. 

Exarticula;li·on skulclei"lecl .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. . . . 2, 7 % 
» i armbågsled ................................ 0,7 » 
» i hand'lecl ...... .. ..................... . ...... 9,r; » 

Amputation å överarm 63,o » 
)) » unclerann . . .. . . .. . .. .. . .. .. . .. . . .. .. .. .. . . .. .. 23,1 » 
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Undre extremiteten. 

Exart·iculation höf<tled 0, 4 % 
» i· ·knäled .. .. .. . . .. . . .. . .. . . .. . .. .. . .. .. .. . . .. . O, .l » 

» i fotled ... . ....... . .. . ........................ 7,, » 

Ampubation å lår ................ . .............................. 55, 3 » 

» » underben ............. . ........... . ... . ........ 36, 2 » 

Des·sa si!Ir1or, vi·lka torde ha hållit sig tämligen kon,stantn 

även undeT krigets senare del, vis·a de högsta värde111a för 

öveTarms- oC'h lårbe111samputationer liks·om fö·rhållandet var 
under kriget 1870- 71. 

För att söka lösa den viktiga prot•esfrågan inrättade man 

i Tyskland 1915 en provningsansta1Jt för konstgjor·d1a J.emmatr , 

varvid ett givande samarbete ·etabl·erades me'llan läkare, in

genjör.er och ortopediska mekanioei. Härvid 1ade mmt fram

för allt aTh på den ve,tenskapliga undersöknil11g•en och det prak

tiska uLprövandet av annproteser med hänsyn tagen tiH dessa ~ 

an vändbarhet inom olika yrl"en. Ifråga om det konstgjord :J 

ben et gällode det att pröva detsamma vid gång på ol.ikat>bad 

mark, vid soittande och uppsti1gande, vid gående i trappor, p å 

stegar etc. Vid valet av protes må,st.e hänsyn tagas e j blo lt 

till stumpens beskaHenhet utan även ti:ll vederbörandes yrke. 

I anslutning till provningsml'stalten :im·ättades verks•tä

der, varest de am p u tera.de undervi•sades i användandet av s.i na 

konstgjorda lemmar; här fingo armamputerade tillfälle a tt 

inlära handhavandet av .sina protes·er såväl för det dagliga 

·livets vanliga förällinga:r, s·om vid sköts,el av olika ma•skiner 

Yerktyg och r edskap . Som allmän princip gällde att så Yi t l 

m öjl·igt söka bibe'hä lla invaliden i samma yrke som förut a n

tingen i hans ga mla ställning, eHer mn d etta ·ej var möjlig t 

i n ågon annan. Kund e 1h an ej återgå till sitt fön·,a y rke, 

pröva des· noga av en kommis·sion av läkare och tekniker, Yi l

k et y rke invaliden kunde anses lämpa sig för och r edan und er 

lasare ttsvistels en börjades u bbildningen i d etsamma, i d et han 

k ommenderades till sjukhuse ts egna verks täder el'ler till v iss:t 

fabriker, som förl <'la rat sig villiga att mottaga invalider fö r 
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utbildning. Så vitt möjligt fö,rsökte n1.an .förlägga denna yr

l, e.su tbildning till något mtopediskt lasarett i invailicle111s h em

ort, varest större utsikter till framtida arbetsanst.älJ.ning för·e

funnos. 

Inva1idvåJ·.den efter kriget har besrtått i aU söka kvarhålla 

in va lid·en på den funktions- och a·rbetsnivå, dit han genom 

tidigar·e t·Cirapeutiska åtgärder och yrkesutbildning hunnit. 

Uppgiften är omfattande och ingalunda lätt, då dessa inva

lider så gott som för all framtid äTo i behov av kontroll och 

tiUsyn av och till för repa·ration av handager och P'r·oteser 

ell er kotTigering av sekundärt u,ppkomna ddormit·etcr dc. 

I Tyskland uppgick år 1924 antalet l<rigsskadade, som 

voro i behov av ortopcdi·ska hjälpmedel till närmare ,% mil

lion. Bland d'es·sa befunno sig 68,929 a1111puberade, förd elade 

på sätt som nedanstående tabell utvirs;ar: 

l Armamputerade l 
t:r1 Amputer ade l t:r1 
x ;.<: 

~ e 
~o, ~ d III ~ ~ l".,;. 

p..-· .... o P..::.: "',.. s <1 Bp.. l" "' ,, c "' "' "' "' 
o c 

'" o 7 ~ ~ 
p.. f 

Benamputerade 

Amputerade 

(4) .;:') l (94) l (l2l ) l (28) (7) l 
580 l 8,953 l 6.183 l l 135 461 l 

l(~o) (52,G 0/o) -(4,~%)-= l (~o) 
17;6'06 
(~ 0/o l 

(474) l (611 ) l (162) 

29,422 l ~8,881~13. 15~ 
(56,6 °/o) (44,5 "lo) 1 

5\;923 1 

(75,4 %) ----
68;9:29 

Av tabeHen framgår det tidigare kända förhålland el att 

överanns- och lå rbenamputationer är·o d c vanligaste in om 

resp. grupper av arm- och ibenampute11adc. BJ,and de a nn

ampulerade befinna ,sig 287 i den ytterst h edrövliga situa tio

nen att vara dubbelamputerade ; bland dc benamputerade upp

går antalet dub'belamputeradc till 1,254. 

*) :Siffrorn a in om p a rentes an,)!.oi\· a antalet Llubbcbm putc rad l' . 
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A v dessa amputerade erhöHo 20,779 under år l 923 nya 
proteser. K·os ln aden för olika slag a·v orto:pediska hjäl,pmedel 
uppgick under tiden 15 nov. l 923- 31 mars 1924 till närman 
4 milJ. guldmark. SirTrorna tala för att protestillverkningen 
är en industri :av bctycland•e omfaltni.ng efter ett krig som 
detta. 

I Amerika .handhaves se dan 9 augusti 1921 hela invalid
vården efter kriget av e lt särskilt ämbe~snrk, the United Sta
tes 1'eterns Bureau. Denna byrå h and lägger alla ärend en , 
som röra invalid vården, såväl av medicinsk som ekonomisk 
och .social nah1r. Byrån hestår av en central organisation 
förlagd till \Vas:hinglon samt ett 100-lal lok a lbyråer i olik a 
de lar av landet. 49 av slaten drivna sjukhus .arbeta direld 
·u n der d en n a byrå, dessu lom äro invaliid·e rna ber ä l tig.ade til l 
sjukvård å amha s latens sjukhus (armens och marin ens ) 
samt ävenledes vid 349 kommunala sjukvårdsinrältningar. 

ErsällnillJg utgär för dödsfall ell er inva·liditet uppkom
men av skada eller sjukdom i milit·ärtj~insL under tiden () 
april 1917- 2 juli 1921. Totalsumman invalider, som ålnjula 
större eller mindre ersättning uppgår för nän-arande till 
194,50G. Till dessa ha va J rån krig e t s ·hör j an li Il februari l 925 
utbet alats el l beloopp av 66G,3G0,589 dollars. 

Itwaliden åtnjuter fri sj ukhusvård samt är berättigad ti ll 
er·hå!Jan'd e av nödiga orlopc·diska hjälpm edel såsom Tullslol , 
lwr11s tgjorda ·ben etc. samt fria förbandsarti.Jdar; en amput e
rad har r.ättig.h ct till ]l Y protes efter 2 ~-3 år, därest de n 
gamla ·ej låt er s,ig repareras. Yccler·börandc själv äger alt 
ut se den firma i h emor ten, varfrån han önskar få sin prot es. 
under förutsättning alt firman hör till :de leverantörer, som 
äro av byrån godkända. Ingen särslöJd typ av kon stgjord lem 
r·ekommenderaos, men byrån lämnar vid .behov råd och atwis
ningar i detta hänseende. 

Antalet extremitetsskolt.frakturer uppgick .i elen amer i
kan·ska armen och marinen till 18,898 av v.ilka 3,82-± (20,:: 
%) und erkast·ats amputation. Av amputationerna hänförd e 
sig 710 till överarmen, 399 ti'll und eraPmen, 1,()67 till lårbenet 
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<OCh 1,048 till underbenet. övriga extr·emite tsskottfrakturer 
-voro fMdela'Cle på följande sält: 

lårben ····· ········· ··· ·· ········· · ·········· 
överarmsben ...... . ..... . ................. . 
underben ....... ..................... . .. ... . . 
underann ..... .. ...... ..... .......... ... ... . 
skenhen .. .. . ...... . ........................ . 
:strålben ·········· ········· ·· ···· ············ 
annbågs:ben .................. . . -...... . ... . 
vadben ............ .. ............... ·· .. · · · · · · 

3,090 
3,018 
2,726 
1,580 
1,775 
1,090 

984 
811 

Summa 15,074 

Av ·sammans1ällningen framgår, att ramputa lian vid dessa 
extrem ite tsskottskador förckomm i t i fö,lj ancle u isträckning: 

vid lårbensskottfrakturer i 35,1 % 
)) överarms )) i 19 )) 

)) und.erben s )) 27,7 )) 

)) und·erarm.s )) 20,:! )) 

Den kvarslående invaliditeten fra1111går av nedan·stående 
:ta·bell : 

Inrvalichtets- % Amputerade 

10- 19 ····· ·· ········ 
20- 29 
.30- 39 
40- 49 
50- 59 
60- 69 
70-79 
80-89 
90- 99 
100 
200 ···················· 

Summa 

591 
373 

1,309 
29-± 
834 
257 
1()2 

4 

3,824 

Skoltfrakturer*) 
(),147 
3,977 
1,G0 1 

974 
910 
363 
288 
126 

11 
677 

15,074 

·*) ISkaclor å hände r och fötter ä ro ej m edräknade. 

Summa 
6,147 
3,977 
1 ,GO l 
1,5G5 
1,283 
1,672 

582 
960 
268 
839 

4 

18,898 
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Av tabeHen Jramgår att av samtliga extremite tsskottska

dor 8,774 (41,1 %) åtnjuta en inval.iditets·ersättning beräknad 

·efter 30 % invaliditet •eller därutöver. 

Vad invahdvården i England angår, så 1har i annat sam

manhang omnämnts, att eU stort anta•! ortopediska krigs sj u k

hus upprättades' i detta land under kri·get, till vilka extremi

tetsslmdorna överfördes f.rån övriga l•asar.ett för fortsatt vård 

och .eftoer.behandling. Dessa lasarett kvarstodo under militär 

kontToll till slut•e t av 1919, varefter if}enbal•et nedlades und er 

det att de Merståe nde fortsatte s·in verksamhet, nu und er

stäl:lda PeThsionsmins,t•erict. Vid en undersökning i .slutet av 

nyssnämnda år av a.Jla å dessa sj ukhus kvarliggande patien

ter vi·sade d et sig att ·endas{ 10 % av rhela antalet utgjordes 

av patienter från 1918, och de övriga av •ä ldre fall från åren 

1915-17. Härav framgår, såsom ,förut .framhållits, att be

handlingen av extremitetsskottskadorna var vida bättre ord

na:d 'l110t 1slutet av kriget tack vare ett mera intimt smnarhele 

me'llan ·läkarnc vid de cngelka sjukhuse n i Frankrike och 

hemlasar.etten, Jnen framför alH på grund av inrättandet a v 
specialavdeJ.ning.ar. 

På grund av den ·OtiJ.lfredsställande organisationen av pro

tes!tillv·erkningen öppnades år 1915 Queen Mary's Auxiliary 

HospiLal i Roehanrpton sås·om ctb amputationscentrum un eler 

sakkunni·g ortopedisk ledning, av.sett •s.å·sv.äl för erforderli ga 

efter,operationer so.m ,för t:iUverkning och avprovning av kon s l

gjorda lemmar; flera dylika c·el1'tra uppstod o s edermera i 
an1clra d elar av landet. 

Den •engelska protesindustrien stod vid krigsutbrott et på 

en mycl"e t •föråldrad ståndpunkt, men utvecklades under kri

get und er ·inflytancl•e av inka•llad e ortopeder och banclagi sle1 

från Amerika, det land där denna industri sedart länge be

funnit s.ig på •en mycket hög nivå Idels· på grund av inbörcl es

·kriget m ed dess talrika amputerade s·om ock tack yarc 

landets stora industriella olycksfal·ls{rekvens och ta'lrika j ärn

vägsolyckor. Såväl ifråga om h en- som armproteser är d ärför 

a m erikanska modeller .för närvarande övervä,gande i Englan d. 
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Man lade i detta land ·stor vikt vid anläggande av till.fäl

liga proteser ( temporary arhfkial Uim:bs) av .gips oc1h tTä på 

så tidigt stadium som möj'ligt för oatt 'hålla musklerna i god 

Jwndi!lion, undgå kryckorna och förebygga uppkomsten av 

kontrakttwer. Detta gällde framför a llt benampubeT·ade; i 

fråga ·om armamputerade använde man sig i England sällan 

av tillfäHig protes. Så var .emellertid lförhå'llanclet i stor ut

str.äckning i Frankrike och Belgi·en för att på detta sätt tvinga 

invaliden att från ,första början nyttja sin ·stump. Vid de ovan 

omnämnda amputation,scentra inrättades särskilda skolor för 

armamputeracle, varest en var undervisades i bruket av sin 

kon&tgjorda :Jem och på vilk•et sätt doensaonuna kunde wvpassas 

för vederbörandes yrke. 

I England h ar man i myck·et ringa ·utsträckning använt 

sig av de s. k. plas.tiska oper.ahoner111a ooh den genom stum

pens egen musl"el verkan villkorligt rö•rlig:a ;protes.en uneler 

framhållande av, att dessa m ·etoder ännu befinna sig på expe

rimentets stadium . 

Protesfrågan och de lärdomar krigsår·en lämnat på d·etla 

viktiga område kräver ett något utförligare onrnämnande. 

strävan efter att på konstgjord väg .s·öka skafJa ers·ätt

ning .fö.r en förlorad lem är av gammalt datum. Sålunda om

taLar redan Plinius d. y., hurusom und.er det andra puniska 

kriget (218- 01 f. Kr.) en romar.c 1Marcus Sergins ersatte sin 

förlorade högra hand med en j.ärnhand . 

En geniali·skt konstgjord hand gjordes åt Goets von Ber

liching•en (Goeth es »Mann en m ed järnhanden») i enlighet 

m ed dennes egna anvis·ningar år 1504. De.ss konstruldian var 

så utmärkt, att dd dröjde århundraden, innan någon tbättrc 

typ uppfanns. 

R edan innan kriget ubbröt had e tekniken p å detta om

råde i vissa av.seenden nått en 'hög grad av utveckling och 

S·ärskilt vad beträffar frågan om ersättning av ett förlorat ben 
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kan denna praktiskt sett betraktas såsom löst. Man kan n u
mera förfärdiga benprot.c.s.er, som 1nöjliggöra en .i hög gra d 
naturlig böjning och ·sträckning av höft-, knä- och fotl eder , 
och man ,har även på senaste åren lyckals aYsevärt minska cl e 
konstgjorda benens tyngd (n er till 2,7 kg. ) genom att efte r 
amerikanskt mönster utbyta lädret med dess skenor 11110l hy l
sor a'v Lrä. I Tyskland, dä·r man numera tämligen aHm~in t 
gått in cför att tillverka konslhenet av trä , arwäncJ.er man sig 
av lin:d- ell er poppelt.rä. Hylsorna, ,som endast ha en tjock
lek av J;i-1 cm. klädas utv·ändigt med tunnt pergament för 
att förhindra vätan alt intränga i träet. Dessa hylsor bliva 
på så ·sätt synnerligen starka ·oc:h hållbara och bibehålla si n 
form vi-da bättre än läderhylsorn a. Erfarenheten efter krige t 
har visat att dylika .benamputerad e m·ed konstgjort ben kun 
na göra fullt arhet·e (t. ex. i lantbruk ) och kunna prestera en 
myck et :hög grad av ul'h å llighet ifråga om strapatser. Cyl<e l
åkning, skitdåkning o. d. er b j u der för e n benamp uterad med 
ett förstklassigt konsthen :inga svårigheter och han kan äHn 
lära sig att på vanligt sätt gå i trappor ulan att först föra fram 
ckt :friska benet, ett golt belägg på en fullgod lwnstruklion 
och funktions,förmåga hos en elylik protes. 

Vida svårar·e har det visat stig vara att ers·~itla el en fö r
lor-ade armen; stör.sta svårig:heten härvidlag är alt på k onsl 
gjord väg uppn å ·en ersättn·ing för handens gripande förmåg a 
cmed alla dess komplicerad e rör·elser. Man måste alltid ih åg
komma, att handens •funktion i mycket hög grad ~ir beroende 
av känseln och förlusten av denna måste ju alltid på ett känn 
bart säll göra sig gällande vid varje form arv protes. 

Vid tiden närmast före världskrigel sökte man lösa arm
protes·t'rågan så, att när det gällde en armamputerad kr opp s
arbetare giva ·denne en .s. k. m·belsann, ·Vilkens uppgi.ft var al l 
genom ans•ättning till protes•en av olika verktyg söka ersält a 
den felande funktion en med borts·eencl e från den kosmeti ska 
s idan . För att tillgodogöra även denna •senare sida av saken 
försåg,s den amputerade med en s. k. söndagsarm, en vanli g 
trähanid, där tummen medels en fjäderanordning hålles tryck t 
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1110 t pekfingret, nrigenom möjliggöres bärandel av mindre 

1)aket e. d. 

Be tydande framsteg på armpolesens område r epresent era 
Carncs-arme;z och Srmerbrucharmen. Den förra konstruerad 
r edan 1906 ay am erikanar e Carnes, sjä lv armamputerad, fick 
först und·er värl-d skriget större pr-aktisk användbarhet och er
hö ll särskilt i Tyskland en mycket stor .spridning. Carnes
arm en är villkorligi rörlig, vilket sker på så sätt, alt vissa 
rörelser av armslump en med tillhjälp av dragremmar o. d. 
överföras på prolesmekanism en; genom skuldrans höjning 
.och sänknin.g öppnas och slutes sålunda handen. Prolesens 
fördel ligger -dä ri , alt invalid en ej behöver använda den friska 
hand en {ör att därigenom möj liggöra prolesens egna rörelser. 
En förbättrad [orm av Carnes-armen, baserad på samma prin
ciper som denna, är den i Tyskland konstru erade s. k. Fischer
armen. Denna har därstädes fått stor spridning och är för 
närvarand e den i vårt land vanl·iga.st e ty,pen för konstgjord 
arm. 

Scmcrbruch-armcn, konstruerad av den ty·ske kirur gen 
Sauerbru.ch, betecknar .el t ännu märkl~gare framsteg och fram
kom und er de första krigsåren, ehuru själva iden, som den 
vi lar på, är av _äldre datum . .Denna arm är likaledes en vill
k.arligl rörlig arm, men här hämtas kraftkällan från amputa
tionsslumpens egna muskl er, genom vars r örelser protesen 
direkt påv·erkas . 

Redan före Sauerbruch hade Fanghetti påvisat, att man 
kan anYända stumpmuskulaturen direkt gen om att förena 
d e funktionsdugliga musklerna elJ.er senorna runt s lumpen 
lill en slynga, vilken överklädes med hud. Denna slynga, 
som är aktivt rö1'lig, sälles i direkt förbind else med protesen. 
Sauerbruch använder kvarvarande rnuskler på över- ell er un
derarm, d irekt ,för fingerrör els·er å protesen genom alt bilda 
en hudklädd ka,nal genom mu.sk lerna på S·å sä tt att kanal en 
och elt genom ,denna infört elfen bensstift upplyft es Yid 
musk ell<'ontraktionen, yardler denna rörelse direkt överföre ' 
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på protesens fingrar (Fig. 5). Två såda na kanaler bildas, en 
på böj s~dan och en på sträcksidan av armen, för att sålund" 
möjliggöra höjning och sträckning av protesens fingrar . ö v
riga rörelser i protes,en, såsom höjning i ·armbågen och vrid
ning a v u n derarmen sker .förm,edel s snöran1ordni.ng gen om 
skuldrans och stumpens rörelser såsmn i Carncs-armen . 

De genom hudl<analen införda benstiften förenas seela n 
på ·ett s:innrikt sätt förmedels en bygel och en kedja med elen 
konstgjorda hand ens fin,grar. En uppskjutning av kanalen 
med 'stiftet på ·böj siclan av armen medför sålunda ett sluland t• 
av handen, uneler d·et samma rörels.er av :kana len på sträck
sidan r·esultera :i ett öppnande av hand en. 

Själva protesen är av läder ,förstä rkt med stålskenor sam l 
mycket lätt. Handen, S'Om är av hasselträ, saknar rör lig 

Fig. '.J . KrafltkmNll ÖvPrarmst ump , sene rad med elfenbensstift 
enl igt ·Sauc rbruch. 

handled. Fingrarne stå lätt böjda i de båda ytterl ederna oc h 
äro enelast rörliga i innerleden. Tummen och de 4 andra 
fingrar ne röras gemensamt och tu·mmen fa tta r mot ylt er stt. 
lede n å ~pek<fingrel; insidan ·av d e tre försla fingrarnes ytter
leeler är klädd med gummi fö r att ]ältare kunna fatta och 
kvarhålla föremål (Fig . (:i och 7). 

Att Sauerbruch-armen om t:attats m ed mycket s~tort in
tress e av såväl läkare som av :invalider är j u naturligt. S~ir 

skilt Tysridand har uneler och eft er kriget Sauerbruchs 
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rpla,stiska operation utförts å ett stort antal armamputerade, 
v.arefter d e fö.rs·etts med denna prote s. Sålunda har i Miin
chen, dä·r Sauerbruch har sin verksamhet, omkring 3,000 in
va li der erhå llit denna k•onstgjorda arm. 

I krigets hörjan var i Tyskland d·en förut omnämnda 
Carn es-modeHen d en vanligaste, men det visade s ig att de am
puterade i ganska stor utsträckning lade av protes·en efte r en 
t id ls begagnande och använde sig cl.irekt av s tumperL Från 

<.. 
Fig. G. U ncl er a rm sprotcs e11ligt Sauerbruch. 

Fig. 7. 1Saucrbrucharm å ÖH'ra rm sam puter acl. 

Dii ss·elclorf meddelades 1916 en statistik, varav framgick, att 
av 356 armamp utera de endast 46 ( 13 %) begagnade sin arm
protes dagligen. Efteru ndersökningar på invalider med Sauer
hru charmen ha visat att dessa i ' 'ida större utsträckning an

vända sig av s.in arm. 
I förbigående må nämnas, att i Norge seelan ett par år 

tillbaka dess riks·försäkringsanstalt bel{'oslar Sauerhruch-ar-
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men åt sina armamputerade försäkringstagare. Så är icke 
förhållandet i vårt land, men protesen ifråga tillYcrkas em el
lertid seelan ett år Lillbaka hos oss vid vanför ea nsta lt erna i 

Göteborg och Hälsingborg, varest Sauerbruchs plastiska op e
ration i flera fall med gott resultat utförls. 

Trots alt Sauerhruch-annen 1111åstc betecknas som ett be
lydande framsteg på inval.idvårdeniS onwåcle och utan tveka n 
är elen hittills bästa konstgjorda villkorligt rörliga armen är 
dock cl,ess användning starkt 'begränsad. Armamputeradc. 

s•om ar.bela »med huvuclcl», så ledes icke kroppsarbetare, h ava 
säkerligen av elensamma slor nytta såväl i sitt arbete som Yi<l 
utförandet av en hel del av livets dagliga förrättningar, m en 
för tungt arbete räcker denna protes ej till. Probtemet an

gående en rörlig konstgjord hand för kPoppsarbctarna iir ä n-

i 
J. 

Fig. 1H ooh 9. Un ck' ra rm ss turnp med gipsorgan enli g t Krukcnbc rg. 

nu ,o]ö,st. Dessa äro alltjämt hänvisade till de enkla starka 
arbctsprolcs·erna med insättande ·av olika ansatsdelar all t 
efter det arbete, som veder'börancle sikoJa utföra. 

Krakenberg har gått fram på en :annan väg för alt er
sätta den förlorad e handens gripförmåga. Han mnform ar 

nämligen underarmsstumpen (metoden är nämligen använd
,bar endast ifråga •om undcrarmsamputcrade), därest denna 
är av tillräcklig längel till ett griporgan på så s,ätt, att han 
ldyv,er alla mjukeldar m ellan undcmrmens båda ben upp till 

den övre tre d j ed elen av densamma. Spalta n tåckes med hu d, 
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och genom verksamh et av dc kvarvarande ogravN·adc musk
Jerna kan s trålbenet röras mot armbågsben et och »saxen» så
lunda öppnas och ,sluta s med utomordent ligt god styrka. Me

todens o·bes lriclliga Jörd el ligger däri, att detta griporgan har 
vad alla •proteser saknar nä m !igen bibehållen känselförmåga; 

invaliden känner, vad han tar i. Det kosmetiska resultatet 
gör emellertid ingrepp e t motbjudande; elen kluvna underar
men liknar klon på en jätlehummer, och mången invalid 

drar sig av denna anl edning alt unelerkasta sig operationen. 
För armamputerade blinda, som äro i stort behov av d en väg

ledning, som elen bibehållna binseln lämnar och för clubbel
amputerade är /{rul.:enbl'rgs-armen likväl att anse s•om en aY
scvärd vinst (Fig. 8 och 9). 

Hälsotillståndet bland trupperna under ett fälttåg har i 

alla ticl er varit en faktor av största :betydelse, och 1ncr än en 
gång ,har seger eller n edcr.Jag härav varit beroende. Huru 
många krigsföretag ha ej strandat därpå, att härjande farso

ter utbrutit in01n här ell er flotta och lantslagit dess handlings
kraft; krigshi•storien i alla länder och icke minst vår egen 
ka n därom lämna många vittnesbörd från gångna lider. 

Världs kriget har vari t oer h,ört påfrestande för sj ukvår
den i dc krigförande länderna och spännt dess preslations,för

måga till det yttersta. Bakom det faktum, att relationen mel
lan antalet döda av sår och a v sj ukclom förändrats från 

l : 1,3- 5,G under heligare krig till lO: l i Tyskland och 
6: l i Frankrik e under världskri.get, ligg,er icke blott en våld

sam utveckling av skjutvapnens elTektivi'iet ulan även e tt 
en ergiskt, målmedvetet och aldrig avslappnande arbete såväl 

från sj u:kvårclsmyndigheternas som från de enskilda Iäkarnes 
sida. Väl är det sant , a tt ,framgången av detta arbet·e är ba
serad på det :betydande uppsving, ,som medicinens olika d'iscip
liner, ,framför a llt hakteriouogicn, har att uppvi·sa under dc 

S·enaste 40 åren, m en säkert ,är, att hade ej de medicinska 
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myndigheterna såväl bland Centralmakterna som bland E n
t enteländerna oavlåtligt varit på sin vakt, hade tvivelsutan 
ödelägg·ade fars.oter härjat bland trupperna och genom dem 
spritts över h ela vår världsdel. Tillbud härtill saknades inga. 
lnnda, och d et är Tysklands stora förtjänst att ha lycka ts 
resa en s:kyddsmur mot d en fara, som 'ständigt lurade öster
ifrån, och som genom r evolutionen i Ryssland m ed d ess 
bristande hygi.eniska kontroll väsentligt ökades. Och ä ven 
Frankrike och England måste under väddskri,get genom stän
dig uppmärksamhet och strånga försiktighetsåtgärder skydda 
sig och l<ämpa mot den farsotsrisk, smn importerandet av 
trupper från snart sagt världens alla delar måste innebär a. 

Många viktiga medicinska problem ha under krig et få t t 
sin lösning ocih många andra ha genom detsamma fått si n 
praktiska utformning. Smittovägarne för fläcktyphus , krigs
farsoten par preference i gångna tider ha under kriget bli \'i l 
utforsikade och möjligheten att genom utrotande av lössen fö r 
hindra sjukdomens utbred ning klar·lagts. Gasbranden, tid i
gare Jög•a känd, under världskriget skottskadornas mest fr uk 
tade lwmplikation har noggrannt slud·erats. Viktiga bidrag 
till d ess etiologi ha lämnats och :beaktansvärda uppslag ti ll 
d ess serologiska behandling ha under kriget uppkommit. T e
tanuss,erum, Behrings betydelsefulla upptäckt, har tack van 
des's allmänt genomförda profylakti,ska användning vid alla 
sårskador fullständigt borteliminerat stelkrampen såsom så r
li'omplikation. 

Klarläggandel av chockens patogenes oe1h dess framgån gs
rika bekämpand·e med hlodtransfLtsion hör till de ur kirurgi s].; 
'synpunkt kansk'e viktigaste upptäckterna från krigsåren. Al t 
krigskirurgien i övrigt under världskriget i många avseend en 
gjort lbetyclelsefu lla framsteg och m ed heder kanunit över d el 
trevand e osäkerrhdstillstånd, om llltmädde densamma un de r 
krigets tidigaste sked·e är otvivelaktigt och framgår av den 
redogörels·e, som jag här ovan lämnat. Erf·arenheterna h a 
varit dyrköpta, missgr,eppen helt viiSst talrika men så stocl o 
också Iäkarne vid krigsutbrottet inför uppgifter, såväl ti ll 

-325-

omfattning som till sin natur, helt annorlunda än vad man 

J1 ad e anat. 
Ser man tillbaka på krigskirurgiens framst eg under 

världskriget och dessa ligga ej mins t på extremitetskirurgi·en s 
område, 1så måste man instämma m ed d en framståend e "\Vie
nerkirurgen von Eiselsberg i det yttrande :han för någnn tid 
.sedan fälld e vid ·en ,föreläsning här i Stockholm, att kirurger
na äro bland de Jå, som öppet kunna erkänna att d e profjtc
rat av ·.kriget utan att dock behöva blygas för ' "insten. 
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Taktisk jämförelse mellan T rafal.gar- och 
Skagerackslagen. 

De två ur taktisk synpunkt intressantaste slagen i sjö
krigshi·sborien t.orcl·e utan tvivel vara 1slaget vid Trarfalgar d en 
21 oktober 1805 och slaget vid Julland den 31 maj 1916. 

Vardera slaget kan sägas bet·eckn.a en avslutad epok i 
takt'ikens historia. I Trafaigarslag<Ct .erhöll segelflottstakti
ken srin .största .fulländning, och detta sjöslag bildade en vär
dig avslutning av ,segelflottornas aera i krigföringen till sjös s. 
SkagePaoksl.aget å s,in sida kan med största sannolikhet säga s 
vara det sista 'störr·e sjöslag, som utkämpats, där ej under
vattens:båtar eller flygvapnet ~pe lat någon större roll. 

Anledningarna till att dessa tvenne sjöslag kommo ti ll 
stånd äro delvis ,att sO.ka i tikart·ade förhållanden; d elvis äro 
d e dock också av mycket olika slag. I båda fallen framkal
lades .striden av den 'engelska rflottans strategiska offensi.
mot fienden, vars ulrlöpande eller sannolika utlöpande lika
leders Ii båda fallen i god tid blevo kända för de eng·elska be
fälhavarna. Härmed taga emellerti.d 'likhet erna slut. De n 
franske överbefälhavaren amiral· Villeneuve gick till sjö.ss, 
s.edan han fått veta, att ·han med största sannolikhet skulle 
bliva avsatt, och att den nytilHräcla n de amiralen redan an
länt till Madrid. Det var .således en operation delvis för e
tagen i ren desperat!ion och ej av klok :berräkning, som bildade 
förspelet till Trafalgarslaget. 

Amiral Scheer åter hade nyligen inträtt som befälhaYal't' 
över den tyska flottan och gjorde sin framstöt i Nordsjön d el s 

-329-

såsom en demonstration, dels för att om möjligt påträffa en 
del av den engelska styrkan, samt för att i så fall försöka 
slå denna del. Tanken att 'själv söka strid var ·således ej 
främmand e för den tyske :befälhavaren, om ·Ock denne endast 
ville söka en dylik strid på för honom fördelaktiga viillkor. 

styrkeförhållanden . 

Beträfl'andc j ämförelse mellan styrkeförhållandena i de 
två slagen torde följande data vara av intresse. Vid Tra.fal
gar bestod den engelska styrkan av 27 linjeskepp odh 4 fre
gatter med inalles 2,148 'kanoner, samt den kombinerade 
franrskspanska flottan av 33 linjeskepp ·Och 5 fregatter med 
sammanlagt 2,636 kanoner. Nelsons •styrka var således såväl 
i kanoner som antal fartyg underl,ägsen den .förenade flottan. 

I skagerackslaget var förhMlandet det motsatta. Mot 
»Grand .Pleets» 28 slagskeiJp och 9 si.agkrys,sare hade »Hoch
seeflotte» endast 22 slagskepp och 5 slagkryssarc. Därtill 
kom, att dc flesta av d e engelska f'artygcn i såväl artillenibe
styckning som fart v oro överlägsna dc tyska fartygen . J el
licoes flotta var således i de flesta avseenden synner
ligen överlägsen »Hochseefl.otte». En styrka hade dock den 
tyska flottans moderna slagfartyg. ·De voro ur skyddssyn
p unkt väsentligt bättre konstruerade än Grand Fleets. 

En j<ämförelse mellan Hottorna år 1805 och 1916 ger ett 
grott eX'empel på teknikens framsteg under de 111 år, 'smn för
flutit mellan de båda slagen. I tonnage var ett enda av .Jel
licoes slagskepp större än tredjedelen av Nelsons flotta, och 
då artilleriet å denna hade en porte av endast några få hunclm 
meter, var arlilleriporteen år 1916 för det svåra artilleriet 
uppe ri cirka 20,000 meter. Vidare hade torpedvapnet till
kommit. 

Strid s planer. 

Alla dessa förhållanden gjorde, 'att elen stridsplan, som 
Jellicoe hade att uppställa för·e Jutland väsenlligt måste skilja 
sig från l'\elsons planer för·e Trafalgar. 
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Det »Memorandum », som Nelson den l O oktober ulga1 

till sina underlydand e befälhavare och skcppschcfer, kan 
oaktat det i ha<St ·uppgjord es och i vissa avseenden på grun d 
därav äger formella n)ristcr, med fullt fog sägas innc·h å lla en 
av dc mest geniala ·.lösniingarna •av pr.ohlcmet om laklikcn ~ 

.grundregel •att »binda och slå». Dessutom utgör a nd a n i pl a

nen e bt föredöme i a ll a ticler för befälhavare till sjöss. 

Nelsons ulgångs:punkl i planen v·ar, a tt egen slyr.ka r ~ik

nade 40 sk·ep.p ·Och fi ,enclens 46. För atl göra en så stor flot ta 
smidigare uppd cJacle han sin styrka i 2 kolonner om 16 skep p 
samt en »advance squadr·On » m ed 8 av de mest snabbseglan de 

s1keppen avseeld alt insäUas såsom stöd åt den J.- olonn , som 
<hirav var mest i behov. Följande del av h ans l\'femorandu m 

utgör med hänsyn till deL läge, ·som seJdan i verkligheten upp
stod, kontentan av planen. 

»Den engelska flottans divisioner komma a Lt föras inom 
skotthåll från ~ fi end e ns center. S.ignal komm er seelan nH' ll 

s lörsta sannatikhet aLt givas till lä-kolonn en att samtid igt 
hå lla av och sätta till al la segel för a.tt så fort som möj ligt 
komma i slnicl m ed {ienden och .bryta igenom dennes li nj e 

börjande m ed 12:t•e skeppet akterifrån. Sedan »Lhe Com
mancler-in-chiefs » syfte tillkännagivits, har denne för avsikt 
a tt fulls,t•ändigt överHimna lä-kol.onnens ledande å t »the Se
rond-,in-oommands» omdöme.» 

»Hesten av fiend ens flotta kommer att lämnas åt »tbe 
Commander-in-Chief», smn skall sköta om denna samt he

möda sig om att så litel som möjl.igt störa dc m~növrer, som 
utföras av »J:thc Sccond-in-Commancl». 

Taktiskt intressa nt ä r vidare, att Nelson jämväl avsag. 
at l denna stridsformering s:lulllc an vändas såsom ma rschfo r
mering, .dock med undan tag av att enligt planen så,·äl Colling

woocls som Nelson s flaggsl<ce.p.p skuHe vara ledar e endast i 

marsohformcringen, m edan dc i stridsformer·ingen sk ulle be
Jinna sig ungdär Y:3 från kolonnens t ct. 

Under det Colingwoods styrka enligt planen avsågs a ll 
hryla igenom den fi enlliga linjen fartyg för far tyg, anåg 
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Nelson själv att på en enda punkrt. utföra sin genombrytning. 
För att förtaga Yerkan av ·fiend ens koncentr erad e eld m ·ot 
1 et-Jartygen in satte N el son d e största .och kr a fl.iga s le tre
däckarna i denna d el av sin kolonn. 

Såsom slutomdöme ·Om »the iNelson touch », som planen 

för an fa ll et ofta benämnes, ·kan man säga, att d ess S'Lörsta 
.styrl<a ligger i den följd av r.iktiga, taktiska principer, som 
där för försba gången i sjökrigshistorien samlade får siLt ut
tryck samt i de ·omsorgsfulla ans,talte r, som vidtogas för aLL 

mins'ka risken vi·d det djärva an{allets utförand e. 
Villcneuves .plan hade intet av det geniala, som präglade 

Nelsons plan, och .ej h eller något av dennas offensivanda . Den 
utgick från att Nelson endast hade till förfoga nde 20 sk epp . 
- Villeneuve visste, innan han avseglade, alt en del av Nel

sons fl'otta 'tmcler am iral Louis dctachemts till GibraUar. -
Vill eneuve uppd elade med anled.ning d.ärav sin flotta i en 
»corps de bataillc» med lika många ·fartyg som Nelsons an
tagliga styrka samt en »esoadre d'·o'bservation» ·Om 12 skepp 
und er Gravinas bef,äl. Denna sku lllc i likh et m ed Nelsons 

»Advance Squachon» kunna insättas såsmn r eserv. Då Yil
len euve var övertygad om, att Nelson skull e koncentrera sig 
på en viss punkt avsåg han härmed att där ]mnna insätt a 
Gravinas eskader. H ela planen tycktes så ledes, även om elen 

ej innelbar något nytt, dock h a elt visst fog Jör sig. Dess 
största svaghet var den brist på vlija att gripa ett eget initia

rtiv, som lyste fram däri. 

Den ofl'cnsiY-a andan i »the Nelson touch » å terfinnes i 

·oförändrad grad i J ellicoes »Battl e Instructions», och a LL d en 
engelska fl.oUan även runel er Yärlclskrige t i ett sjösllag skull e 

va ra elen anfallande ansågs för en naturlig sak. 
De allmänna instruktionerna i J ellicoes »Ba ttle Tadics » 

gå .i s tort s·ett ut på , att huvudstyrkan skulle unel er slaget 
,håll as under »the Commander-in-Chiefs » 'befäl och med ar
tilJ.er.islrid på parallell a kurser och på st·ort avstånd n ed
k ämpa fienden. J elli coe avsåg d~irigcnom. få slörsta möjliga 

·en·ekt av sin överlägsenh eL tj svårt arti lleri. 
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Den »div.isionstaktik», som Nelson i sitt Memorandum sa 
skarpt markerar, finnes ej. Någ.ot liknande framskymt ar 
em ellertid även i »Battle instructions», där d e underlydand l· 
amira l·e·rna i stor uts träckl1'ing avses att m ed ledning av fla gg
sk eppets manöver handla självst-ändigt. 

Anl edningen till att J eHicoe ej d da de upp sin floott a i tv~\ 

esk adrar i likhet m ed Nelson var, att företagna stridsövningar 
visat, a tt vid inträ ll"ad d.ål,ig sikt fi ende n slutolle kunnat hinna 
med h ela sin flott a avsevärt ska da den ena eskadern, innan 
den andra hann k omma till undsättn'ing. 

Beatty hade i denna punkt .ej samma åsi kt som J ellicoe 
utan förordade i stället ett uppdelande i två eskadrm·, enät· 
den saml·ade flot•tan visat sig svår att h as ti gt maövrera. 

Nelso ns »Advancc Squadron» motsvaras d.elv1is av den 
sn abbgåend e »5 :lh Battl e Squadron->>. Denna avsåg J ellicoe 
a tt använda såsom en »frec wing», som vid fö·rfall fö r slag
kryssarna skulle ersätt-a dessa och i annat fall sättas an tingen 
i 11lrvudstyrkans t et eller kö. Vidare avsågs den111a elivision 
att vid gynnsamt tillfälle genom oberoende anfall i någon m ån 
förtaga verkan av den övriga linj ens stelhet. 

Med denna » free wing » upprepa s Nelsons taktik at t på 
den punkt, som anses m est komma att bliva utsatt för fien
dens eld, insätta sina största och 'kraftigaste fartyg. 

BeträHande Scheers taktiska planer före Skageracl;;.s laget 
lämna·r hittills utkommen litleralur ej bestämt besked, enär 
dessa tyska pianer fortfarande till stor del hemlighållas. J 
stort sett kund e elen tyska takliken karaktä riseras såsom en 
»stötlaktik», där torpedvapnet och dimbliklningstekniken in
toga ett framstående rum vid sidan av arti lleriet. 

Enär vid en dylik taktik överraskn ingsmomentet Yar av 
största betydelse, aysågs sjä.lvfallet den tyska flotlm1 kunna 
manövrer as lättare ooh snabbare än fi endens flotta. Därtill 
hade el en också möjlighet genom det mindre anta let fartyg. 

I likhet med N el son och J elhicoe insatte ä ven Scheer sina 
starkaste fartyg i den del av linjen, som ansågs bliva mest 
utsatt. 
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Taktiska förb eredelser. 

Såväl pmsonalens stridsutbildning, ~om den grad av tak
tisk skolning b-efälh ava rn a förm å tt giva sina flottor , ställa sig 
i de båda slagen väsentligt ·oliik a. I Tmfalgarslaget k an m ed 
fog sägas, att Nelsons flotta stod på höjoden av fullkomning i 
båda dessa avseenden. Så gott som samtliga chefer, officerar e 
och menige man h ade varit m ed om ett fl erta l träffningar 
s-amt voro desslikes va na att m ed fl ottan i lå nga tider :hålla 
sjön. 

Vill en em •es flott a stod på e tt mycket lågt plan i d essa 
avseenelen och ej h eller hade tillfälle erbjoudits honom att i 
större utstr-äckning samöva sin flotta. Ännu en svaghet ho s 
elen kombinerade flottan var, att den till stor d el utgjordes 
av spanska .fartyg m ed besättningar, som varken voro övade 
eller villiga till strid. Hur ringa ViJ.leneuve hade flottan i si n 
hand visade redan avsegl ingen från Cadiz, vid vilket tillfä lle 
d et t og honom nära ett dygn att komma till segels . 

Den stora fördel, som den engelska flot l>an h ade år 1805 
gentemot den kombinerade fransk-spanska f•loHan beträfTanclc 
takti sk 1övn•ing och personalens u tbildning, fö·refanns ej år 
19 16 i striden mot den tysk a flotLan. 

I Jutlandslaget hade engels·männ·en i stället att kämpa 
mot molståndare i vissa avseenden om möj ligt mera välövade 
än engelsmännen sj ä h a. 

Båda flottorna hade för·e denna strid synnerligen väl för
b erett s·ig för striden genom stridsutbildning, stridsskjut
ningar, s tridsövningar och taktiska övningar och för såYäl 
J ellicoc som· Scheer h ade fioltorn a genom dessa övningar bli
vit smidiga recJs,kap i respektive .befälhavares händer. Kan 
det så ledes sägas alt Nelsons flotla vid Trafa lgar slod på höj
den av den tidens taldiska skolning, kan man med li·k a stort 
skäl säga, att såväl »Grand Flee l» som »Hochsceflott e» gjorde 
detta i Skagerackslaget. 

Befällwuarn·as personligheter. 

Hur ,älövad en fLotta än är, är ·det dock alHid befä lh a
varens personlighet, som sälter sin prägel på slaget. Ju skick-
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ligare denne är och ju större moraliskt ansva.r han i kritisk t~ 

situationer vågar taga, desto bättre blir också vanligen r e
sultatet. 

I Nelson har varje befälhavare ·ett ideal, som i dessa aY
secnden är hart när ouppnåeligt. Nelsons blotta ankomst ti ll 
blockadflottan utanför Cadiz gjorde varje man i fiollan ful l
ständigt viss om seger. 

I lika hög grad entusiasmerande för sina underlydan de 
lyckes ej Jellicoe hava var•it. Att samtliga i England för e 
Skageracl,slaget sågo upp till honom såsom den skicklige 
amiralen och ledaren av landets förnämsta maktmedel i kam
pen mot Tyskland, kan dock med säkerhet fastslås. Redan 
flera år före kriget utsåg amiral Fisher .J cllicoe såsom den 
blivande »Commander-in-Chief» för engelska flottan, .och änn 
efter slaget håller Fisher orulbbligt på Jellicoes skicklighet 
och ledareförmåga och ·beskyller honom enelast för att vara 
alltför full av disciplin, el. v . s. att ej ·i .Jil<'hct med Nelso n 
hava förmåga, a't där lillfället så krävde, ·bryta mot order. 

Även •den ty·ske amiralen Scheer hade i likhet med .Jem 
coe synnerlig·en gott namn om .sig, då han utnämndes ti ll 
·befälhavare över »HodJsccflotte» . Alltifrån sitt tillträde till 
denna post visade Scheer oc'l{!så den goda viljan att trols in 
skränkningarna från högsta •ort i möjl.igast·e mån öka »Hoch
sceflottes» aktivitet. Att Schcer även i strid var den rätt e 
mannen på rätt plats, visade skagerackslaget mer än väl. 

I jämJör·else med ovannämnda Lrc b~fälhavare framstå r 
Villene nves svagheter ooh brist på initiativ i skarp dager. D el 
var Napoleons största olycka att ej till befälhavare över sin 
flotta kunna få en man, som förstod hans avsikter och pl a
ner, och som 'had e den energi oc!h tro på framgång, .som iir 

nödvändig för en operations genomförande. Villeneuves brcY 
till Napoleon andas alltigenom modläls.het och misströstan .på 
t'loltans förmåga att kunna utföra dennes planer. 

Scdan Villcneuvc väl avseglat uppehölls kontaklen med 
dennes flotta på ett förtjänstfullt sätt av Blackwood, vilken 
till Nelson inrapporterade alla fiendens åtgärder. 
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Beatty och Hipper å sin sida löste sina uppgifter på ett 
förtjänstfullt sätt. Hipper förde ,för 1st den engelska »B att l e 
Cru·iser Fleet» inom skotthåll för »Hochseeflolte»; och Bea-tty 
}edde sedan hela elen tyska !flottan till den .plats, där .Jellicoe 

kunde ingri<pa i striden. 
Av ·Synnerligen stort värde var vidare rapporterna från 

>>2 :nd Light Cruiser Squadrmu. Goodenough l<an sägas för 
såväl Beatty som Jellicoe hava vari.t, vad Blackwood var fö r 

Ncl'Son. 
Beträffande spaningens utförande kan emellertid ett all

varligt klander riktas mot Beatly. Då .Jellicoe, strax före del 
ha• n sk u l le företaga sin s triclsmanöver, frågade Bcatty om 
fiendens läge, kunde denne ej giva svar därpå, enär han släppt 

kontakten med fienden. 

Begynnelselägen. 

Då flottorna den 21 oktober 1805 i dagningen kommo i 
sikte av varan.dra, befunna sig båda i oordning samt engelska 
1flottan i lovart. - Som brukligt var under denna tid böllos 
ej formeringarna under natten.- Nelsons första signal 'Var att 
formera kolonn samt att hålla av och sätta till samtliga segel. 
På grund av att amiral Louis ej •hunn i t återvända från Gi
·braltar, måst e Nelson avslå från sin »Advanee Squaclron», 
vars ifartyg i stället insattes i de båda kolonnerna. Ledare 
·för lovart--kolonnen blev >> Victory >> , för lä-kolonnen »Royal 

So.Yereign». 
Villeneaves första intryck av engelska flottan rvar, att den 

ii s'kilda grupper sökte avskära honom återtåget till Cadiz. 
Snart n•og fann han emcller.hd, all den engelska {lottan ord
nade sig på två kolonner, samt att den var 5 skepp starkare 
·än beräknat. Med anledning härav måste Villeneuvc insätta 
Gravinas eskader i leten av formeringen för att stärka sin 
»corps de bataille». Linjen blev på så sätt lång och otymplig 
·och således, som även Villeneave 1på fö.rhand visste, den 
sämsta tänkbara formering att möta engelsmännens taktik 

1ned. 
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Villenenves enda plan att gäcka Nelsons förmodad e an

fall hade således måst övergivas. Men det var ej no.g h ä r

med. Dyningen och den ringa vindstyrkan i förening m ed 

den kombinerade flottans ringa manöverd uglighet gjorde, a ll 
någon ordnad formering ej kunde åvägabringas. 

I likhet med Nelson m åste även J ellicoc för.c slaget upp

giva tanken på sin »free wi.ng ». Begynnelseläget vid Tral'8l

gar och vid Jutlancl var ;för övr igt ·be tydligt olika. I olikhet 

med Villeneuve hade Scheer en kraftig spaningsstyrka, som, 

tack vare sin skickliga ledning och sina goda fartyg, r edan 

innan huvudstyrkorna komm a i stri!Cl tillifogat engelsmänn en 
allvarliga förluster. 

Då Nelson uneler hela sin nedsegling mot fienden hade 

Villcnell\res flotla i sikte, m ås te Jellicoe av på varandra d el

vis motsägande raporter söka utröna tidpunkten för samman .. 

träffand et. J cll icoes uppgift att riktigt kunna bedöma lägel 

var således alH som allt betydligt svårare än Nelsons. 

Fal av anfallspunkt och s trids manöver i Trafalgarslaget. 

Vid den engelska flctlHns annalkande gjorde Villcn euve 

genomvindsvändning och kom därigenom på nordlig kurs. 

För Nelson tedde sig delta först såsom ett försök alt uncl,·ika 

strid och åter insegla till Cacliz. Snart nog blev det emellertid 

till hans stor glädje lyclligt, att den kombinerade fiollan lade 
bi och inYäntade det engels·ka anfallet. 

Den engelsl<a flottans farl 'under n eds eglingen va r· unge

fär 2 knop, och Nelson hade således synnerligen god tid al l 

så·väl giva order som rätta lill s.in form ering, innan slri ~l cn 

skulle laga sin början. Nelsons största ·oro var att ej h aslig l 

n og ku nna komma fram, och upprepad e gånger signal eraclc 
ha : »Make morc sa ils ». 

I enlighet m ed sin plan had e ej Nelson utselt någon be

s tämd anofallspunkl i el en fi entliga linjen. Först då \'ill e

neuve vi•sa cle sin ami ralsflagg å »Buccntaurc», och samtidigt 
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ett hål uppstod i linj en i närheten av detta fartyg, beslöt han, 

att där med sin kolonn försöka verkställa genombrytningen . 

Genom att in i det sista hålla sin kolonn ungefär vinkel

rä t mot ·den fientliga formeringen uppnådd e Nelson utan n å

gon som helst skenmanöver eller cletaCJhering arv fartyg, att 

Villeneuve fortfarande svävade i ovisshet om, var anfallet skulle 

in sättas, eller !hur det skulle utJföras. Collingwood's aiwlelning 

fö ljde den givna planen, om ock J1ans form ering ännu, då 

anfall e•t insattes, var tämligen oregelbunden och hans flagg

s·kepp ·betydligt före de andra fartygen. 

.Det hål i linj en, där Nelson tänkt :bryta igenom, sl•öts 

·innan » Victory » kom fram, ooh någon mö j tighet att segla 

k lar m ellan »Reclouta'ble» och •Bucentaure» f.anns ej. iDetta 

var emellertid enda möjligheten att hastigt ·kunna anfalla det 

franska amiralsskeppet, ·och i ren desperation g irade han då 

ru nt, gick in under »Bucentaurs » akterstäv och öppnade eld. 

1\lecl detta är Nelsons stridsmanöver utförd . Manö;vern 

·betecknar ·också si u t e t av ·hans takt ik, ty efter denna blev::> 

cheferna hänvisad e a tt med ledning av planen och efter eget 

omdöme göra det bäsla möjliga. I sisla stund rhaclc hans 

hopp om fullständig genamibrytning och anfall <från lä gått 

förlorat. Nu .bröts i stället lovarts-kolo nn en, och de efterföl

jande fartygen kastade sig in i slriden babord och styrbord 

vm »Vie tory». 
Hur våghalsig denna manöver än tedde sig, Yar den dock 

resull a le t av klokt övervägande och skarpsinn e. De kraftiga 

fartygen i kolonnens t et u tstodo under nedseglingen väl den 

fran ska eldsamlingen och åYägabragle den m elee i den fransk e 

am iralens närhet, som Nelson åsyftade. 

Striden och dess avslutande v id Tmfolgor. 

Den taktiska förd el Villeneuve hade i hörjan av slaget 

utj äm nades snart nog och förbyLt es i stället i underlägsenhet, 

innan Villcneuve hunni t göra bru k av sin fördel. 
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Slriclen bleY emell ertid i slagets början synnerligen hå ret 
och fartygen kämpade med varandra på pistolskotts avstånd . 
Engelsmännen fingo und er d enna strid, såsom Nelson även 
vänlat sig, på grund av sin s.törre skicklighet såväl i fartyg ens 
manövrerande som i artilleriets utnyttjande snart nog över
taget. 

Då slaget på aftonen sl•utad e hade 20 skepp erövrats a v 
e nge lsmännen, och förutom Dumanoirs 4 skepp hade e nel ast 
9 räddat sig in till Cadiz, unel er det att samtliga engelska far 
tyg forHarand e hade sin fl aggor blåsande. R esultatet a'\' sla
get blev således en stor och fullständig seger för en gelsmän 
nen över den fransk-spanska flottan. 

stridsmanöver au Jellicoe. 

MeUan Trafalgar •och Jutland ligger ett sekel fyllt av t ek
nisk utveckling och därmed följande förändringar i taktik en . 
Där Nelson had e flera timm ar på sig att ordna sin rflotta för 
a nfall och besluta sig för va r och hur det skulle ansättas, fick 
J ellicoe lika många minuter till sitt f·örfogancle att m ed var
andra delvis motsägande ooh ofullständiga rapporter b esluta 
sig för hur hans {lotta lämpligast skulle utvecklas för s triden . 

Den pol emik, som eft er Jullandslaget uppstod, huruvid a 
J ellicoe ·handlade i Nelsons anda, då han utvecklade sin for
mering på babords flygel ·och ej på sty1iborcls, har resultera t 
i, atl J ellicoe i detta hänseende anses hava handlat fullkom 
ligt rä tt. 

F·ör det första var det j1ust närstrid, som J ellicoe i olik
hel med Nelson <hade all anled ning att undvika, enär engelska 
flott a ns styrka mest framträdde å de stora striclsavstånclen, 
och 1flo ttan även där var bäst skyeldad för .dc fruktade tyska 
torpedanfallen. 

För det andra had e ingen annan utförbar s triclsmanövu 
så hastigt kunnat :bringa h ela den engels·ka styrkan i elden 
oc h giva denna styrka rtnecl avseende 'På såväl lmncentration 
som siktförhållanden ett så gynnsamt läge, som nu sk edde. 

Redan 10 minuter efter det Jellicoe beslutat sig för sin 
manöver, kunde han samla en överlägse n eld mot den tyska 
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teten , oc.h då stridsmanövern e ft er ytterligare 10 minuter 
slutförts, l<an man säga, a tt h ela den engelska s lag fi ollan 
koncenlrerade sin eld mot elen d'rämre tred j edelen av tyska 
flott an. Elt elegantar·c säll alt så 'ha s tigt få en m ols lånd a re 

ogynnsamt T-läge är svårt a lt länka sig. 

Liksom Villencuve m ås te ~i v en Scheer spela en mera pas
siv roll, då det gällde att inlaga d et bästa läget för striden. 
Rapp orten från hans lätta kryssare, att troligen hda »Grand 
Fl eet» befann sig i närheten, bl ev för honom en synnerligen 
obeh aglig •överraskning. Han Lvekade dock ej att djärvl upp
taga striden m ed den honom överlägsna engelska flotlan, och 
d etta kommer alltid alt lända 'honmn till ovansklig heder. 

H uvudsiTiden. 

På gr u n el av J ellicoes eldöverlägsenhet och de för tyskar
na ogynnsamma belysnings1förhållandena b efann sig tyska 
flottan redan innan .Jellicoes stridsmanöver slutförts i en sär
deles prekär belägenhet , och dess t.et 'blev tvungen att böja 
av sydvart hän. 

För att lätta trycket 'bc·orclmcle då Scheer sin första »Ge
fechtskcl1l"twenclung », som utoförcles under samticligl torped
anfall och dimbildning. I Tl:afal1gars'laget, där slriclen ut
kämpad es på små avstånd och med ringa fart, hade ett döl
jande av en elylik manärver varit av föga värde, m en i Jul
lanelslage t med d e stora stridsavstånden, den höga farten och 
den då liga sikten, hade e tt dylikt företag aH utsikt alt lyck as . 
Det lyckades ävenleeles förträfnigt, och då den »Gefechls
kehrtwenclu~g », som beordrats, utfördes bättre än Scheer 
själv vågat hoppas, 'bl ev resultatet, att huvudstyrkorna kom
mo ur sikte av varandra, och Sc·h eer erhöll •e tt väl·behöYligt 

andrum. 
Det verkliga skälet till Scheers andra »'Gefechtskehrtwen

cltmg » till förnyad ostlig kurs har 'f·örldarats på ett fl er tal 

oJi!ka s ä t t. 
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I sina i Sverige nyligen hållna föredrag Iförklarade Schecr, 
att manövern delvis berodde på en önskan att om möjl ig t 
rädda den :brinnande » Wi·esbadens» besättning. En dyl ik 
förklaring låter något underlig, ty att Iför en svag möjligh et 
ti ll räddning av en lätt kryssares besättning riskera en h el 
flotta måste under alla förhållanden vara felaktigt. DelYi s 
utgö r dock manövern ett exempel på, hur små orsaker kunn a 
inverka även på en skicklig befälharvares ledning av striden . 

I sin bok »Deutschlands Hoohseeflotte im Weltkriege» 
anger Scheer såsom det viktigaste skälet för manövern föl
jande: »Det 1goda resultat.et av min .f,öregående »Kehrtwen
d ung» bestyrkte mig i tron rpå dennas användbarhet och 
gjorde, att jag beslöt mig för att ytterligare an:vända mig a y 
manövern, viN<en sl{lulle överraska fienden, överändakasta 
dennes planer för resten av dagen samt, om stöten utfördes 
tillräckligt kraftigt mot en der arv den fientliga linjen, under 
lätta vår flottas lösgörande från den engelska flottan, innan 
natten inbröt ». Vidare f·ortsätter han: »Denna gång var a Y 

sikte n att trots ogynnsamt T-läge insätta stöten mot den !fien t
liga linjens mitt ». Denna förklaring kritiseras av Corbett på 
följande sätt: 

»Analo1gi·en mellan amiral Scheers förklaring av sitt upp
trädande i detta 'fall och Nelsons Memorandum är så slåend e. 
att inspirationen härifrån är tydlig. Nelson säger: »Jag tro r, 
det skall försvåra och förvirra motstånda·ren, vi lken ej kom
mer att kunna utröna, vad min avsikt är». Nelson tillad e 
emellertid : »Det skall frambringa den melce jag önskar»; då 
amiral Scheer avslutar sin förklaring: »Det skaU und erlätta 
mitt lösgörande vid nattens inbrott ». 

Ytterligare fel i denna analogi är, att striqen vid Tra
falgar utkämpades på kort .håll och med kanoer med liten 
räckYidd . Nelson behövde s·åledcs ej frukta för oberäkneliga 
ingripande.n av den fient liga flottan, under det att vid Jutland 
de stora skottvidderna och den höga farten gjorde det möjli g t 
för den anfaHna flottan att hastigt understödja den del aY 
de samma, mot vilken Scheer ämnade insätta sitt anfall. E t l 
dylikt sna1brbt 'tmderstöd kunde ej av en segelfiol ta åstadkom -
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111 as, och huvudsakligen på detta förhålland e baserade N els on 

sin plan. 

Det tyckes s·om om amiral Scheer av d enna föridaring 
:att döma fallit offer för det ej ovanliga fele t att försöka till
lämpa tillvägagångssättet vid ett långt tidigare utkämpat slag 
utan att taga hänsyn till, i vilken utsträckning materielen s 
f ullkomning förminskat utsikterna för ett framgångsrikt till
lämpande av då gällande principer.» 

Scheers taktik i slagets fortsättning tyder också på, att 
denna förklaring ej kan vara med sanningen fullt överens
s tämmande. Skizzen i Scheers bok för d e tta avsnitt av slaget 
visar, att han trodde Queen Elisabeth-divisionen vara betyd
l i gt mera skild från huvudstyrkan, ån vad den i verldi1gheten 
var. Han torde sålunda hava kunnat förmoda, att den fient
liga flottan 'blivit delad i tvenne delar för att t vinga honom 
att på nytt upptaga kampe11. Om denna tanke varit riktig, 
skulle han med sin »Kehrtwendung » till ostlig kurs haH stor 
utsikt dels att avs'kära den sistnämnda divisionen från den 
engelska htwudstyr.kan, dels också pressa sig t'örhi huvud
styrkan akter om densamma och härmed erhålla eU gynn
sanunare läge i avs·eende på belysning. Vidare skulle reträt
ten mot Horns rev varit lättare att utföra, och till slut skulle 
han hava passerat \Vi esbaden och kunn.at bistå dess besätt
ning. 

Scheers ruvsiM gäckades emellertid. Snart nog fick han 
erfara, att han åter löpte rätt ned mot den engelska linjens 
cent er, och att han åter såväl !be träffande sikten smn ur kon
centrationssynpunkt befann sig i en synnerligen svår belä
genhet. 

Scheer utförde nu sin tredje »·Gefechtskehrtwendrung » i 
likh et med den första under s·kydd av dimrbildning och tor
pedanfall, .för vilket utförande slagkryssarna insattes såsom 
stöd. Genom denna manÖYer lyckades han även nu och detta 
praktiskt tagt slutgiltigt slå sig loss från d en engelska Öyer-
111akten. 

T idskr if t Sjöväsenclet. 24 
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Den manöY er av .Jellicoe, s·om mest 1blivit klandrad ii.r 

giren från fienden vid dennes sista tor·pedanfall, vilken gi r 

otYiw~laktigt bidrog lill att engelsmännen ej åter, innan mörk

ret inrl.Jröt, hunno få ordentlig kontakt med tyska flott an . 

.Jellicocs vedersakare hava sagt, att Nelson i detta .fall skull e 

hava handlat annorlu nda och girat emot. Om detta kan s~i 

gas, att det är möjligt, men ej säkert. Under nästan samlliga 

under kriget för ekommande torpedanfall hade gir ifrån fien 

den utförts. Alt uneler en strid med så stor fltotta helt plöts

ligt tillämpa ett 'h el nytt system i elylikt fall torde dels vara 

en rätt vansklig sak, dels ,fordra en snille:blixt av befälhava

ren och ögonblieldig uppfattning av högslc befälhavarens ::t:\' 

sikt från hans unclerlyda.ncl es sida. 

Dagstridens sista skede. 

I mörkningen inrapporterades då och då dc]a,r av de n 

lyska styrkan såYäl från tBalllc Cruiscr Fleet som från ch 

lä l la kryssarförbanden och eld öppnades ä ven under korla re 

p erioder. 

Beattys signal till .Jellicoe i delta dagstridens sista skede : 

»Submit van of batlleships follo\v battle-cruisers. \Ve can 

lhen cul otl' wholc of enemies .battle-fleet», visar en ofiensiv

anda hos Beatty liknande Ncl'sons. Oaktat signalen omedel

bart bifölls av .Jcllicoe erhölls dock intet resultat av densam 

ma, enär ledarefartyget ej hade Heattys slagkryssare i si'kle 

.Jellicoc själv, som befann sig ungefär i mitlen av den engel 

ska linjen, tyckes aldrig 1f.ått fulll klart för sig den tyska flot 

tans ooh sin egen tets verkliga läge. 

Sammanlallning av skageracks lagets taktik. 

En kritisk grans·knin.g av Sl"agerackslagets manövrar gi 

ver vid handen att störr·e likheter i mångt och mycket ±'öre

finnas mellan Nelsons och Scheers sätt att leda sina fJol lor 

·än mellan :Nelsons och .Jcllic·ocs taklilc 

-343-

Den tyska flottans manövrer voro således m era omväx

lande och dess formeringar mera elastiska, under det att den 

engelska flottan hade mera av stridskolonnens tyngd och stel

het ö:vcr sig. Den engelska flottans uppträdande är, skulle 

man kunna säga, cll typi skt exempel på modern hnj-etaklik. 

Utvecklingen tyckes således ha gått i kretsgång, och från 

segclfloltstaktikens fulhindningsperiod- med genombrytning 

av elen fientliga linj en och avgörande slag- återfört taktiken 

till någol liknande den [·e na linjelaktiken, där större förluster 

ej riskerades, och där avgörande slag sällan förckommo. 

Även i Skagerackslagct blevo förlusterna procenluellt sett 

små. Sc.heers djärva men ej slutförda försök alt ihryla mot 

denna linjetrafik harr av många stämplats såsom oklokt. In

tr.essa.nt är emellertid att 1f<örsöka tänka ut, vad r·cs ullatct 

skulle blivit, om Scheer hänsynslöst fulltfölj L sitt sista anfall 

och således handlat a la Nelson vid Trafalgar. 

Vid Scheers föredrag å Sjöofficerssällskapet framgick, atl 

han tänkt sig anfallet ansatt på ett annat •och kraftigan sätt, 

än 'Vad i verkligheten kom till stånd. Enligt denna tanke 

skulle han med sitt flaggskepp ha satt sig i teten för flott,an 

och an1fallit fiendens kö. Farty,gcn för om flaggskeppet skuUe 

då ha girat runt och intagit sin plats i den egna flottans kö. 

Ett närmare studium arv skizzerna visar, att ett lyckligt 

genomrörande av e lt dylikt anfall ej Yarut fullständigt omiij

ligt. Den ~engelska cldl<concentrationen mot den anfallande 

tyska flottan hade visserligen i synnm·het under anfall ets 

första del blivit överväk1igande, men dels skulle antagligen 

den engelska flottans diYisioner uneler anfallets senare skede 

rhav.a täckt varandra, dels skull e oel<så under närstrielen den 

tyska .flottans största styrka, el. v. s. dess stora flytbarhet, 

dess goda projekti ler, dess starka medelsvåra artilleri och 

dess torped·va•pen haYa konunit bättre till sin rätt. 

En gir ifrån av engelska flottan för utökande ::tY avstån·· 

det ihadc naturligtvis varit möjlig och äv.en sannolik. En så

dan gir torde dock ha åstadkommit hetydlig oordning mellan 

de olik a divisionerna. Redan .J cllicoes .g ir i från und er d et 
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sista to•rpeclanfalle t ås tadkom avseYärd oreda den engelska 

form eringen. 

SlutJ..:ritik. 

I större omfattning än några andra sjöslag i världshisto

rien hava slagen vid Trafalgar och Jutland beskrivits och 

uppväckt skilda meningar angå ende befälhavarnas taktiska 

förfa•ningssä tt. 
Ännu i början av 1900-talet tillsattes i England en kom

mitte för att utreda Nelsons taktik vid Tralfalgar. Resultatet 

a·v denna kommittes arbete, s·om !framlades så sent som år 

1913 på Trafalga·rdagen, visar, a tt Nelson beträffande taktiken 

i stort följde sin ursprungligen uppgjorda plan, om ock d e 

taktiska detaljerna i utförandet delvis avsevärt sktilde si.g från 

densamma. 
Kommitten avslutade sitt arbete med följande yttrande: 

»Den man, som uttänkte planen, var densamme som utförd e 

den - e j en n ervös, hetsig p erson , som tappde kontrollen 

över sig sjä lY, då fienden kom inom räckhåll eller som förvir

rade sina officerare genom upphävande av förut givna in

struktioner, utan en taldikens mästare, vars hjärna höll varj e 

tänkbart alternali\' i sikte, varje möjligt angreppssätt i bered

skap ». 

I motsats mot Trafalgarslaget ledde ej slaget vid Jutland 

till den seger, som England hoppades, att dess flotta skulle 

ernå. Såsom alltid vände sig även nu de fels lagna förhop p

ningarna i 'främsta rummet mot befälhavaren. Allt det fram

gångsrika arbete Jellicoe nedlagt på ·höjandet av den engelska 

Hottans kampkraft förbleknade i111för d et faklu:m, alt han ej 

såsom Nelson kunnat g1iva den fientliga floltan dödsstöten. 

Otvi'\'claktigt handlade Jellicoe vid Jutland betydligt för

siktigare, än vad N clson gjord e vid Trafalgar. En förklar i ng 

av orsakerna kommer till synes i boken »Grand Fleet», dä r 

J elli coe genom att jämföra N el sons flotta och Grand Fleet 

påvisar, att under det den förstnämnda enelast utgj orde 7'3 
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av EngJ,ands hela rustade flottstyrka, han själv uneler sitt 

befäl hade praktiskt taget h ela Englands slagfärdliga moderna 

flotta. Att för mycket riskera denna oersättliga och för Eng

lands politik nödväneliga flotta ansåg sig J ellicoe varl<.en be

höva ,g.öra, -ej heller vara att tillråda. 

Vidare bör man lägga märke till, att Nelson för sin strid 

hade hela dagen på sig, uneler det J ellicoe enelast hade några 

timmar 1före mörkningen till sitt fö11fogancle. 

Historien visar även, att ·vare si.g mot elen holländska eller 

mot elen franska flottan, då dessa flottor höllos fuUt strids

dugliga, engelsmännen uppnått några avgörand e S·egrar å la 

Trafalgar. Atlla sjöslag hittills, även Skagerackslaget, jäva 

också på det bestämdaste påståendet, ·att ·en väl övad flotta 

skulle vara dömd tm undergång i strid mot en överlägsen 

mo t ståndare. 
B. Boström. 

l-öjtnant. 
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Meddelande från främmande mariner. 
~1 r·cl ~lE'Iadc fr~n ~arinstabcns LJtrikcsadclning·. 

(~Llj nd1nad ~923.) 

England. 

Tid skriften the ::\a,·al and IM ilitary R ~'c::ml anför hc•tdHan clc: 

E.nglaJ!<ls u-!Jåtsp ::>l.itik fö[j,mclt•: 
LAtt döma"'. det maicrial. SOill ,·årt. nybyggnadsprogram omfatLlr, 

synl'S ·amiralitetet nu för ti cil'n icke vara synnerligen Ön'rt.yg:Jt O lll 

11-hi\tskrigets möjlighetcl'. M~'cl undan tag· a,· fii rdigst~llanclet m· Ptt 

\·isst antal båta l'. Yilka påbörj adrs unele r kriget. är cl E'n stora X :J. d~'ll 

C'nda båt. som under dc senastE' se x ilrPn bli,·it byggd . ,·,uj~mte 1'!1 

ännu ~törr<: u-k ryssare påbörj ats. Amiralitetets p oJit,ik syn2s i stälL't 
gå ut på nPutralisering <l\' u-båtsn1 pnct. cch .i det h~n scc n cl~t göra ., 

.~ täncliga fram steg. DPt iir utan f\·iyd sant· att u-båten är a\' r2latid 
1n in cl r(' värde ±ör ~dht lam! än för någo.n annan :l\' tL• stont sjönnrk

fL'rna. Vicl cl ·e·ss fö rsta uput.rädallCl r betPckna:lc•s u--båt~n som rtf' Jc>11 
swJg>HCs n1p2n nch ,.i .hi\lla de t .icke för ot rol·igt. att ch't·ta nllt hrt 

Earancl~ är en myckct r iktig dc:f in.it·ion. 

TirlskriHPn fortsiiHer: LJ-håtcn intnger i fö1·hållan :lc• till ;iwr
Ya.\trnsf:Htygen icke liingr<' c1Pn frukta~k ställning. sont dC'u gj:JrJ · 
förr. UnciPr dC'! att dPnsamma sHin J ig t uhecklats SDIJ'l \'1liJ <'n hu,·:, 
mofmNll('n m:Jt cbnsa,mma gått f ramåt ännu m;cckPt snabbar~ . T.,·skar

na an \'ände u-båten utesJu t ande för obE'gränsat krig mot di r ll:ln ,L•l 

:J\' det enkla ·~käiPt att cll' \'Oro Eul·lständ igt ·ur st3nJ att h :'g ~lgna sinll 
ö\·rrYath·ns.fa rt:·g. D 0t [ir oholigt ·att. ,.i någonsin sk:o l,1 k8mma i l'll 

såda.n sit uati c·n . lEn Pffl'kti,· bl ockaLl. scm Y<H möjlig nwt T:·skl :m l 

till 'fiiljcl a1· clc>ss geografiske< läge· och elen ringa ut;;t.räckn in g :•n a\· d ~ ·s .' 

sjöi'J·ont. skulle i vcrklig,hctcn bl in1 omöjlig at.t utföra mot ci P br i ttisk:~ 

():lr.na än•n uneler föruts~·t tning att d:ot funnes någon fiend e' 1illdickligt 
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.s t·ar k ·att försöka det. Och Yiclarp finn es Llet ingl'n a\· dL' btoru ~jö

makt c rna mPd undantag a\· :Japan. so m ä r så beroende a\· sin hanrkb

.-s jöfcHt ;;om EngJ.and. Därför sk ull <• ckn politik som ginge ut på und c·r
kast.::• J ,;:~· mNlPlst u tsdltning, ,·ilkcn Yar d~·n en-da som återstoLl för 

T,· skland gentemot 'Englan cl. ,·ara ·a\· .mycket mindre militärt Yärcl c för 

c;s enwt någon annan sjömakt med undantag aY J•apan, som l igg2r 

på ett a\"sti\nd a\· 112.000 milc•s. 
1:I<'r.ankrike är nu ·för ticl en J.edandc• makt b eträffand e u-båtsbygg

nacl. Men cH\ clet i önigt bygge r 1nyckd lit e-t. b eikräEtar dc•tta laml:-ts 

anspråk på att. a·nsc.s föra pnda1st en clcfen'siY polit ik. T y r-hu ru , som 
Y i fra m håll i t. u-båten i c kr l ä ng re h ar sa mm a utsikter m o t Ö\' ('n-u t

ren;:fMtyg som r(örr. har densa mma fortfa r.a.ncle och kommer sa nnolikt 

a ll tid -att 1han1 ett morali skt \'ä rcl c . som är högre än dess mate riell a 

möjliglwtcr. En befälhan1rc ö\·cr en flotta skulle tYeka att närma sig 

!iii clk r uppehålla sig utanför en fientlig hamn, som h:<n visste nHcJ. 

en stark u-bMsbas. Me·n brittisk sjöpolitik har alltid Y>trit aggr~ssi,·. 
FlottJa n tilL sj öss anses vara det hä·st a rnedlPt att .försYar·a Jwn11<arn:1 
mot stö rre angrepp . Dädör uppf.attas i vår t }and u-bltlcn icJ.;: t' som ett 
försnusvapen i sarnrna botydP ise •SOm !hos mindre sjömakter. Sn:~rar ~· 
anse·s clcss stör•sta vär·clc bestå uti att uppsöka och anfalla h2nden. 
storleken o oh sty rkan ho.s ,,:K>>-'bålta rna och X .1 låta oss förmocl·a att 
detta är deras för·nämsta uppg:iH. Mrn. anmärker ti.dskriften. abt ä\·2n 

denna uppgift icke anses ' 'a ra 3\' ö\·crvägande betydelse synes boY isas 

•:lY ·den nästan total.a f r ånvaron a,· •anslag till u-båtsbyggnacl seelan 
k ri g· :;ts sLu t. Vl\r numeri ska st .. nk,t i u-båtar är nu betydligt und~·r 
Föt~cnta 1Statc·rnas och .}apans. \· .ilk,l 'båda land ]Ul\'a sto ra mängel er så

dana Earb·!2: rmcler byggna-d. För u-båten gäller mer iin för någon an

n·an Ltrt:\·.;sklass ·att cl·PS'S Yärclc enelast uneler bcs•tämda st ra tegiska 
för u t~ä t tningar !kan beräkn·as. Så lu·nd'a sk ulle de brit-tiska u-bå ta rn a 
Ya ra ax mvckct stö rro Yärcle unde r krig i eur opcis·ka farvatten än l 

Stilla UaY;t. nuP·st ope Pati c·nPrn~ ounch·i·kl!igcn komma .aN spri da sig 

över ,-idsträckta yatten. På sa mma g·å ng syna•s ritninga rna tilL X:l. 
s tyrk a förmodandet att clcnS<ll1Jllla ~r avse1ld för tjän'st i. ·a,·lägsna f:1r-

Y'atten. 
>> K 26 >> resa fram och tillbaka till Si ngaparP förlidl't år Y:lr n\'· 

.sedel att vara något mera än blctt ett pro\' på dess sjöd uglighet. D~·n 
Yar ett cxpPrirncnt i u-båt staktik på dc sto ra h aY:'D . 

E Eter företagen om n u m rcring a\' j agarflot.tilj ern•a i.•illhöra nu

mera 1-4 flotti lj ema Medclhaw,flottan .. )-7 1At!antflottan samt 8 och 

:D r eserdlcHan. 
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Frankrike. 

.Bcträiffando kostnaden för byggandet av de ny·a fartygen lämn a~ 

fij]janclc uppgiHer: 

De 10.000 tons >>Toun-ille,-kr:rssarna kosta 11.:200 frs pr ton . 
;; Duguay-Trouim>-kryssam a 11,000 frs, 2,650 tons j agarna 13.600 fr .-; . 
1.50() tons j·agarna 14,700 frs. do projekterade 3,000 ton1s u-båtarn :1 
17,500 hs. min-u-håt·arna 18,200' frs och do projelde rade ,f]ygclepåfarty 
gen 10.600 frs. •aHt pr ton. Min-u-båtarna äro alltså de dyrbar<hl c• 
fartygen. 

U-båten av 2. klass >>Ondinc >> har sjösatt·s i Lo Havre. Den har 
en längel ·a1v 13'6 m .. breeld av 4,,, m. och 3,76 m. djupgående. D 2placc
mentet är mo tons i öv.-läge och 777 tonls i U\".-läg•e. Farten är u 
knop i öv.-läge och 9,, i uv.-Jäge. !Samma varv !har under byggnad C·tl 

l iknande båt >>iAPiane>>. som snart s'kall sjösättas samt två av någ ot aY
vik.ancle typ >>',Eurydice>> och >>Danab>. 

Den 9 maj löpte u--·båten av 1. klass >/~arval», typ R cqu,in. av 
8tapdn i tOher'hourg. Dess clqJlacemcnt är 1.147 tons i öv."läge cch 
1.438 tons i uv.-lägo; resp~eldive farter äro ;116 oc·h i10 ]mop. Bestyck
ningen utgörPs av l :10 cm. kan. och 10 1st. ;s .. j m. torpeder i tub ern•;J 
samt 6 i re.scrv. 

Förenta State·rna. 
U. IS. A. 

·Flottans flyg,·iiseude. 

:}"rån marinens 'Sicla framhålles mot ö,·er,skattanclet av r esultaten 
från bomblkastningPn mot ~W asihington: ·l) Det alltid go el a 1-fidre'l: 
2) Atwänclanclct m ' tyngre flygmaskiner än de, 'Som kunna ombor clt'agnc 
~ flygdc·påfartygen ; 3) Fartygets stillaliggande och Yärnlöshd. 

D2n a'llmänna marinkommissionen anser ,fö]j .anck .flyg rn a teri ,•l 
Y ara lämpl:ig för d e ohka fartygsklas.ser·ll'ft: a) 1Slag1skcpp: 1 sp an;H
och ,'2 st11idsmaskincr; b) Kryssare: 2 S}Joanarmaskim~r; c) Jagare : 1 
s tridsmaski.n; el) u-bi\t·ar: 1 spanarmwsk in. 

!Enligt e•tt förslag s'kall 11-Iög.ste .Rcfälha:>·aren över flottan lc tl:t 
densamma i strid från flygmaskin, emedan han därifrån kan få <tPn 
bästa över.blicken. 

En ny flygmaskintyp helt av metall, >>Loening amphibion>>, ti r 
inrättad för start såYäl på land som Yatten. Flygkroppen har f orm <1V 

en f lygbåt med påsättbara ·hjul. Akt<ion&radien lär vara 700 miles. 
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Förenta Staterna.s luftför•s,·arsb udget belöper s1g till 2·47 miljoner 
krC•l10L 

K n s tf ii s tJ1ing·arn a. 

Om elen nya 40., cm. kanonen ·föreligga följande uppgi1fter: längel 
50 ··kal. , rörvikt 173 t., proj.-Yikt 1;060. kg., mynningsenergi 38,500 mt.. 
skottvield ·50 km., eldihastig,het 11 ·skott i minuten. genomträngn·ingsför
måg1a 301 cm. pansar på 18,500 m., liYslä·ngd ,15[) skott. Av des·sa k•ano
ner komma inom kort 2 att uppstä llas Y id ~e w Y ork, Tioston och ,·, 
Hawaii s·amt Yid lJåda ändarn.a av Panamakanal·en. 

Ur en i tidskriften United Sta·tos Sava] Instituto Procc2dings 
intagen prisbelönt uppsats benämnd "The Trend of Ka1·al AffairS>> ä t· 
neclianståencle uttal1ancle ·beträffande flag.g,s,kepp för flottan hämtat. 
Förd'aHaren. ·anför: ] n till helt nylige11 ansågos slagskeppen allmän t 
liktydiga med »flo·ttall1>> och av detta .skäl avsågs ofö räncluligcn ett 
slag,stkepp ·såsom .flaggskepp för clen!'lamma. Såclana fartyg som d c> 
tysk a >>,Frie d r ich der GrOISCS2>> och »1Btuclem>, de engelska >> Qucen iEliza
beth>> och >> Ir·on Duke>> och vår >>Oal,ifornia>> voro avsc:dda som och ~n
redda till f·laggs'kepp. ehuru dc i första !rand, voro fartyg, som skull e> 
intaga •si11 plats i stricl,slinjen. Världskriget visade värdet ·av slagkrys
sare odh lätta .kry,ssaro. .Jagarn as t.orpcclskjutning vid .Jutlancl v·ar en 
övena,skning. ,Seclan. dess har den för att åtfölja flottan avsedela u
båten ·tiHkommit och i nästa sjöstrid må1ste man rä·kna med denn·" 
f.artyg<stYIP· 'F1o.ttans flygv.apen har gjort •stor a framsteg och det är 
säkert att e.n •bög,ste befälhm·are måste ägna -stm· uppmärksamhet åt 
luft st r,iclskraHcrna i en. komma·ncle ·sjöstnicl . Det är därför tydligt att 
mecl1an denne förr hm·mlsakligcn ''ar beroende av .sin slagskeppsstyrka 
\"id f,aHancJ,2 t av sina be•slut , har han nu att rä1kna nF~d en ·komplic2r1acl 
stridso rganisation . .smnmwnsatt a·v många faildorer av vilka var och c'll 

har •Siin uppgift •att f ,ylla. D<:'t är ob·ivelaktigt ·att genom att k>·arbliY cl 
hos slagsk·eppsstyrk•an hans ö1·erblick >blir .begränsad och ha.n får sd\rt 
a•tt erhåll a ÖYCr'S·kåcllighe t över st ricl,släget i stort. Det är i främst .1 
rummet :härför, som armen Yic1 •strid rfödäggcr •s.itt högb·arter långt 
ba'k om ,,,tJ"·idslinj en. 

Vid .J utiand an y ände såYäl den brittiska som den tys.ka högst e• 
befälhm arc•n slag·skcpp som fl.agg.sl.;J'PP och dcs,s·a hnde sin plat•s ungc·
fär i mitten ·av flottans första trcdj·2ckl. !Denna 1Jo.silion ansågs Yar :l 
förcle]a,ktig.ast för a'tt kunna iakttaga 1stridens gång och ä1·cn i signaL·
r,ing•slhänseencle. Ingenelena .av .ck hög,sta befälhawwna var i stånd att 
bedöma ckt •allmänna läget förr än slaglinj·erna fingo konta'ld nH•ll 
varandra och detta oaldat det faktum att sp·anarfartygen haclo kommit 
i st r kf tim>·is dessförinnan och att meddelanden om sammanstötningr1~·-
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na e rhål litio;. Dc Yoro cllirför tnmgna >ltt ·finna sig i en situaticlll . ~>n 

•le icke kunde bcn1fistr·a. 1-tökbildn.ing och den dål.iga sikt2n i allmii n

lwi i•nsk rä nktc ai iY.arl•igt den11s synfält. Den tnktiska anYänclningen <11 

röbkärmar. lagcia m· jag-a re och Hygrnct skiner, hil r haH sin lHIYucl' :lk

lig<l utw·ckling p•fte r .Tut·Iandssln·gct 1::\'äst-a sjöslag komnwr <ltt fi'1 h:· 

,-,it1na rlc-so; Yidstriiekta anYi:incln1ing -och möjligh ctC'n för en hög-·st2 h

fiiJ ·haYan· :-1tt p l' rsonligcn öyerhli c,ka •st riclcn hlir yttrrs•t ringa. l-l a11 

m!\~tC' därför anlita särskilda organ för att få unrlerrättC'l SC'r och h:ll , 

,;kulle säkerligen kunna f~ sn1abba re och mera p 1\ lit1ig-a såcLana. cm h:1 n 

,-;j ä!,. belfumw sig ut om octh hak om st·. ricl·slinjcn. 

Yi lHll'a nyligen gj o rt U. S. >S . , 'eattlc >> iill >>fleet flagsh ip >> 'J C' Jl 

so1n C'lt ]JI'01·isorium kanddta gillas. l ckalf lnggskeppC't komJn C'r C'rn ,·!

le rtirl ,att ha1·a särs•kild a funktioner att fylln och bör d·ärför lllot·syar :J 

1·i s~a bestämcia 1l:orclring-ar. D 2t bör ntr:l tillräckligt stort· för alt md 

gi,·n bc-k,-iiniliglwtC'r för högsto bcfälhal'arcn m od stab, oxpc-clitionsru m. 

korirum. rum me rl bcrcl för krigsspel. ÖI'Crläggningsrum och så YicL!r: 

F·am1 ä1·C' n möjl-ighet för muHipc-lsiinclning: och mottap:ning pe r ra cli ·

Fflrtyget måste' ock.så kunna med'Jöra . s1mrim och om wöjligt åter :;nt 

hor<ltag:l luftstri-riskrafter i ti llräckligt· -antal för o-bsf' l"l·a tionc r cch för 

snl!' .. Det måste Yiclare Yara sjöYärrl-igt och staelig-t samt ha,·a hög L1rt 

cc!J stor •a:ktions r ~lclic. Det hör yara försc,tt m ed en bes-tyckning. Slllt 

är ti llräcklig för ,förs,·-ar mct C'nst ak-a kry,ssa rr, jag<~r C' . u-båt·ar ::c·h 

fl,l'l):lll'a ·e~killle r samt Yara nwcl c'lm ~ttigt pansrat. 

Dc-n första tnimmden·aHC'nsbåtC'n ladC's på stapC'ln elen 1 m !l_i i 

I'or-hmout1l1 U. IS. A. S.iöföl·sy,arsclerl'artt-mrntet tillkiinnagPt' att tl ·n 

komu1C'r •att förs C''S rnPCI mång~a nya clc1alje r; ko-stnaden be räknm till 

omk r'ing .:J.CC-~· . 0-GG dollars och mc~n h op pas ·att elen skall bli1·a fädi '" 

inom td\ -<11-. 

Holland. 

>Mari nbuclgctcn för 19'23 bclöp ~· r sig till .:IG milj ::J ner n. Jhir :ll 

,·,kola '11 miljon ~' r 'fl. a111·ändas till nybyggnadc-r ell2 r inköp a1· brt~·C! . 

73[}.00-D ·fl. upptaga•s för flyg,·äsC'nckt. För nän·ar-anclc äro 6 u-båL. r, 

2 flottiljleclarc och 4 jag·arP untl0r byggnad. 

1Den n;~·a fl ott.planC'n rä lomr mecl ett fadygs1JE's1~nd år iUJ:3:-J :il 

·följan>ck fa rtyg: 
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l mc-clcrlandet: 4 stö rre Lirt,l·g. 1:2 u-bHta r vå 330 ten. clär,ll" 2 

rnimttlägg-an•. :2 u-bHtcsdt'~Jåf:adyg . Jllin:Ltrtyg. min or. hjiilpfart)·g. 43 

S]Jan·ar- och 1-J jaktf]ygmaskincr. 

IFö r ::\ L'clC' rläncl sk<J ln-clic-n: 2 kryssar(' •ru1· >> J<JI·a s»-t~·p. 4 ~ndr a 

större fartyg. 1~ jag:H l' på omkring 1.1:250 to-ns nwd 3 U cm. :kan .. 18 

u-båtar pä 8CD tcns. <lär-a1· 2 minutläggare-; u-båtsdepåf.artyg: och hjälp

fartyg samt blisammans 1C8 span,a r- och s triclsfl_,·gmask-im·r. D c• ,·i d 

planen s ikrafth·åclandc br~fintliga far-tygen skola, om de äro tjänstdug

liga. fortfaranclt· am·ändas. iFör önigt 'äro i LlC' OHill cll11örcla siifrorn''' 

reda n pilgående ers ä 1 tning<:byggnadc- r inbC'gri pna. 

Ital ien. 

Dt•n nya j aga ren l~uin.tinc-S e lla har cl,:•n :2.3 april sjösatt~ i X2a

pel. D d-t<a fart~-g uppgin's 1·ar-a försett m c• d clc allra nwclcrnastc an

crclnlingar. ,Sfirs·kilt anJScs ])(•styckning. fart och -installati oner för racli u

t eleg ral'i och racliutelrif-oni "'li'a a-nmärkningsyärcla. .1ag-a rnas hul·ull

claia iiro : clc-pl:icc mc-nt 1:'20-Q- t ons. längel 4,, n1.. brNld 8., m .. 36.00fJ 

hkr .. f-art 36 kn op . 'BC'styckningcn utgörc-s a1• 3 12 cm. 'k·Hn. och '2 kul, 

sprutor. Besiittn.ingssty rkan uvpgår till 120 man. 

De t orpccl,bulwr och toqwcl-c r. som äro a1·sccJ,cla för Quintin o-Sdla . 

ii r-o a\· r'n - alld ~'k-•s ny typ. Om tm-)K'rlPrna, 'som -n u äro m~:l st rll· ham

g·ång utexpC'råmentC'racl-P. lämn :<s följa nel-e uppgifter: längd 7._-, n1.. cli:l

metC'r 03.,., cm .. lacklningons 1·ikt 200 kg. (Kan ök,as till ~80 'kg.). 1·ik.t. 

Jda rgj CJ'd fö r stJ·id 1.700 'kg.: cl j uprPglPl'ing kan 1· crkställ-a•s för tl - 12 

m. djup: 'fart på ;3,000 m. mer •iin 51 tknop {man -antager .);L). på 8.000 

m. 38 knop cc h på 13,000 m. 28 i1 29 1knop. To rp cclC'n bibehåller ii n nu 

på j8 . 0 8·~) 111. C'll fart 111· '24 knop. ':Flytk r aften -är. cH1 torp c·d ~n är klar

g-jod fö r st rid - 133 kg. 1·id utskjutningC'n ooh + ,~:2-0 kg. i b;mans sl ut. 

,U tanp å tubens ÖI'I.'E' sida är anbr-agt C'll anorclni,ng med en syn

nerligen sinnrik mPkc1nism. Yilkcn pi\ ett myck-et enkelt sätt mcllgi,cr 

direkt in,ställ <lnrlC' a1· Ln1 . skj uh·ink cl. dj,upp:å-C'ncl 2 och cli s LJr:>s m :'Ll~n 

torpeden liggr r i tuben. 

Polen. 

Plam'!'ll<l .för att upprii.t-ta Pn stark pobk 'flotta ha1·," nu antagit 

fast form. Enligt uppgift i tid•ning~ll'lla ha1·a 1för cle tn] ·k CJ mm ,mrk 
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åren huntclsakligen ,j Frankrike men· ä\·en i 'E .ngJ.and bestä.llt :; 10 u 

båtar <tV m od ~ rna.ste typ. :lcO jagare sa mt 8 lät t pansr ade, b2dnttl" 

transportfartyg. Det till ett fran-skt-polskt bola g ö\·erlämma ~le upp 

d raget att utbygg-a han1'Ilen i Gelin gen pås kyncl;us ,för att bli\·a k !J r t till 

<len 1 januari. F ör att förbättr·a fö r'b il1'delserna m e'cl hamnen b.\'f!'P:a
i Pontme rellen h·å ny a järn,·ägar. D eLssa •slo1a fr amfö r allt tjän a till 

att fö rbinda D omb rowaer och det schl esiska incl ustriområcl2t nw l 

kustrn . men äro. äve n av stor -st rategisk bdyd.cl•sc. 

Tyskland. 

D en 1 april trädde en ny indelning a v sjöst ridskrafterna i till

lämpn ing . »Der Obe rbcfchlshabe. r de r tScestrcit.kräfte (0 . el. S.) iir 

hög·stc 'bcfäl>hantrc. Dians ämbdstitcl är >> Flottcnkomma.ncl o» 0eh per

-~on l tig.a titel >>'Fil::>tt.cnchcb> . D c h on om uncl c rstä!J.cla sjöstriclskntftcm :~ 

är o ·i u t:bilclnings- oDh ch sciplin ärt hä nse2:ncloe vid va r·rle ra stahonc• n s~lm 

ma.ncl ragn-a till e tt fö rba.ncl och lyckt under e.n »Bef E'hlsihacbe r cl ~' r S<c:'· 

st rcitkräfte der Ost see>> (B. :S. 0.) rC'I:pcktiYe >> de r ::\or·dse~>> (B. '·. ::\. ). 

. Under >>der J3cfcl·s ha:bpr cl er :Sc~strei tkräfte de r ,Qstsee lyda : SLl g 

s~' <'PP ~n :Uannon~ r och Il e.;;,s2 n . kryssa re n ,2\ ,ymph:; (flagg.skcpp B. S. 0 .) 
sjöm~i tni,ng'sfa rtygct .P anthr r, P -:: il ko't J:L ·,1: a t:o rpc clibåts!flottilj C'n !w 

stående ·av 1: a cch ::2 :n torp cd bäts-h ald'lott-ilj en sm nt 1: a min s\·epn ing" 

h ahHo t tå.lje n. 
Unrl:: r >>{kr .R +,hls haber Ll :: r :S::cstrPi !Jkräftc der )io rds 22>> 1;-.·Ll:l 

slagskeppe n J3r au nschweig (fl.aggskc pp . lF11ottenchef) och lELsas~. kry"

sarne Jiam'burg (f1laggskepp B. IS. '~ - ) -oc;h Am azonc . Tenel-e r [l :; la . 12: :. 

to rpeclbätsf:lot:tilje n bcståc•n clc av 3 :o och 4: e t orpeTlbåts-haldkJttilj :'n 

samt T e n'der >> M 14·6>; . 
·1 ta,Jdi·skt .hän·:;ecncle inckhvs 'sjöstrid'slkraft crn a i en slagsk ~'[l Jh 

<liYi sion. Yars chef ä r »clcr Flottenchef» och 2. Amiral B. S. ::\ .. <'lt kJ,,.,_ 

3nrfö rhand . Yars ch ~'f är B. ·S. O. 'lluntdstati on f ör sjö.stridskr al't ·rn 

i Östersjön •är Ki d och i S ord sjön ·1\Tilhclmshm·en. 
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Innehåll åtskilliga maritima och krigsveten= 
skapliga tidskrifter. 

Strateg·i och politik. 

T he situation in the P acific ... .. .. . . .. . . . 

F·or~sra rsbugetlet tO g d.cts .f.ordeling .... . . . . 

Hi.storien og ·dess :lre r.c!Jom me . . .... ...... . . 

Der <lcrze itigc' Stanrl der Abri.i stungsfrag c 
Fästn ing<H c.fte r Yärld skri get .. . .. ... ... . 

Taktik. 

.loint a rm :y and na,·y operations 
Om 5trirlsg·ascn> anYäncl.ning . .... .. . , ... . . 

Org-anisation. 

Motsä-ttningen m e1J.an här och flotta . . , . . . 

Krig-shistoria. 

Die östenich-ungal'ischo D c<nauf<bttilk im 
W eltkricgc ..... . . . . .. . ..... . . ... . .. . 

Artilleri. 

Mai n b a t te r y C'LeYatvon; a-ncl f i g-h tin g <1ir-

craft . .. . ...... .......... .. . . .. .... · · 
Lessen- of Jutlancl a.ffecting design of tur-

ret <t rmo ur . . .. .. . ... . ..... . ..... . . . . 

Torpeddisen d?. 

Erclclrehung u nd T orped.olatlf 

l\Iaskinyäsend-?. 

Oljeel<lning för :'\ngp::lllmor ä hanclckJartyg 

Internationell riitt. 

Sjögrä n :; ~' D Yicl lJLtgtt•r . ... ....... .. ... . .. . 

J . R. U . R I .. sid. 289. 

::;-. T. f . tS ., sid. 179. 
'::\. ·T. :f . S .. sid. 195. 
i'M... R., sid. 1-37. 
K . V. T., häft. 3 192.5. 

P . U. S. ::\. I ... sid. -389 . 

;E:_ V. T ... häft. 4 1923. 

K. V. T., häft. 4 1925. 

U\L R.. siLl. 181 . 

P. U. S. ::\. I ., ~sid. 600. 

P . u. s. x. r .. 

~I. R , sic!. 176. 

' l .Slll. 

.::\. T., häft . -± :1923. 

.j(l2. 



Datum 

2/-!-25 

8/L!-25 

16/4-25 

23/4- 25 

30/6-25 
l ' 
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Kungjorda patentansökningar. 

l Diarie-1 
nu1n1ner 

2678/21 

1687/21 

310 L/22 

2081/22 

55/22 

1G45/23 

2877/23 

302L j231 

Uppfinningens art 

L'\pp:nnt för slymingoch ll<l rs tighcldöränclring a11 
propC'llenlrivna båtar (s. k. backslagsroll('l'). 

A .. 1. :E. Rykmder. rStockhol•m. · 

i]i'örfar ingssätt oclt ranorclndng fö r r ening ,n- lll.,·1-, 
t'arntttne t för å.ngpann·or. .T. Ostc rtag. Stu t t

ga r t. 

Anordning för mottagning av trådlösa sigw\](• r.J 

,f'0:ctlerlanclsch I nrdic,, Haag. 

'Anordning för tl rä mpnin•g 

hydmst.atiska lroggar. 

l. ::Jgg. Stockholm. 

a,- pcncllinga n~·a Y i d 

S1·enska A.kticboln g<'i 

Bla:cl för propellrar, Yätlerk\·amar 

lA. t1'1.. M·olle. Lond on. 

Igångrsältnings- och sty rn_ing,san'onJ.ning för ·utom-~ 

bordsmotorer. iA.. Lmd. Stock<hoJ,m. 

Anordning för cylindrar för förhdinninf);sm nio l 
rcr. I. C. Green, Glasgow, och F. E. Rcblw<:k. 1 

Bdf:ast. 1 

ISkow•l•hjul för turbin er. pumpar. kampressorPr oc]; 

clyl•ika maskiner. tl'l.. r~yclq1·ist. Tro.llhä ttn n.J 




