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Årsberättelse i minväsende, elektroteknik och 
sprängämnen för år· 1903. 

Afgifvcn ::tf ledamoten L. Key. 

Vid (lon ti(lpnnkt, då nu gälla nde stadgar för Kungl . Ör- lnlcdning·. 

logsmannasällskapet vunna nft<1ig fastställelse, voro de ämnen, 
hvari årsberättelse nu skall afgifvas, nära förbundna mcrllwar-
andra. Under senaste årtiondet har utvecklingen me(Uört ett 
särskilj an(le. :\linväsemlet bar uppdelats i fast miniörsvar och 
torpedväsende; elektrotekniken, som i början af sin militära 
använd ni ng förctrihlesvis ställde sig i minv~lsen(lets tjänst, har 
uumera, sodan starkströmtekniken nått en sådan utveckling, 
slagit under sig allt större och större områden inom krigsvo
tenskapcn, oeh slutligen haha sprängämnena vunnit n.llt fastare 
mark i ll om artilleritekniken. 

Minväsende. 

Allt fortramnde hålles minväsendet hemligt, med dilrnf Allmiinöfvcr-

följand e olägenheter och fördelar. ~ikt. 

I stort sed t bar nog detta hem hg hållande varit en hilm
sko på utvecklingen, ty elen fria konkurrenson och clet enskil
da initiativet hafva icke kunnat göra sig gällande; fnran al' 
ett stelnande i former bar förefunnits. 

Dessa allt hemligt vidlådande olägenheter kunna nog icke 
uppvägas af dc rätt ofta chimära fördelame, som ligga i det 
obekantas moraliska inflytande. 

Tidsk7·ift i Sjöviisendet. 24 



titteratur 
och öfriga 
knnskaps· 

bil l or. 

Litteraturen är synnerligt mager. Visserligen finnes det 
några nya böcker om kustförsvar, med däri ingående tankar 
om minförsvar, men dessa publikationor kunna icke på ni'tgot 
sätt anses motsvara de fordringar , som ställas på tillförlitli ga 
instruktions- och läroböcker. "\tminstono denna årsberättelse" 
föredragande måste taga afstånd från allt, som rör minor, i dc:o;sa 
alster af personer, hvilka, o[ter allt att döma, icke själfva ha[ ,·n 
någon praktisk kännedom om rnineringskonston och dess ~Y i't

rigbeter. 

I Mielichhofers nya bok »Der Kustcnkrieg>>, Wien Hl0i1 , 
on sammanföring af äldre publikationer, behandlas mintokn i 
kon på knappa tre sidor, och i dessa får man veta, att kon 
taktminorna oj hafva någon elektrisk förbinclolso med lan d; 
do utgöras för öfrigt af Herr-' ska, eller en typ, som på ett fl ir
vånando sii.tt liknar on gammal vän från amerikanska kri g(' t 
på 18GO-talet. 

Författaren låtsar sig vara alldeles obekant med såviil 
engelska konstruktioner som sb.nclinaviska minkommittuns ar 
boten. Den sodan år 1902 kända amerikanska boken » 1'111' 
Tactics of" Coast De(ence>>, by major \Visscr, är enligt Miolcc!t 
bofers utsago en auktoriserad eftersägning af den sistnäm11clv ,; 
förutvarande publikationer. 

Dessa båda författare hafva, jämte Bujnicki , försökt ut
arbeta ett slags normalförsvar med minor; efter allt clöma äro 
anordningarne i vissa fall teoretiskt möjliga och äfvon i vi f' ~ 

mån tilltalande, men dc lida af felet att i mångt och mychj 
vara praktiskt outförbara. 

Lika litet som man får taga Mielichbofer på orden , d:l 
han rör sig på det mintaktiska området, lika intetsägande ärn 
Wissers funderingar. 

Såsom den genomlöpande röda tråelen i dessa böcker g[u· 
en bestämd känsla af behofvet att på alla upptänklige& siiU 
eliminera bort det inom kustkriget dock ännu använ(lban1 
vapnet, som kallas fasta minor. 

En stor rlel af innehållet ägnas nämligen åt kontramine-
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r1ngssätten, hvarom kommer att yttras några orrl under ru
briken kontmminering. 

Den i tidskriften fömt recenserade bo kon '' Forelxsningor 
over Mi novresen >> , E. Stecnstru p, synes på ett lyckligt sätt 
hafva löst uppgiften att tala om allt möjligt mintekniskt utom 
det nu i Norge använcla systemet. 

De tidskriftsuppsatser och tidningsnotiser, hvilka då och 
di't iiro synliga om hithöra]](le iinmen, äro så dunkla eller så 
uppenbnrt oriktiga, att man icke kan fästa något afsoenclo vid 
dem. 

Min viisendet bar äfven mycket få beröringspun ktor me el 
don civila industriella viirlden. 

Vissa fabriker tillverka delar af minsystem, och den ci
vila fackkun skapen (i elektroteknik) anlitas iblallll för särskilda 
uppdrag, men ofta sker detta uneler tysthetslöfte. 

Något fritt utbytande af åsikter och erfarenbotsrön kan 
här icke blifva tal om . 

Af flessa skäl blir en årsberättelse i minväsende mer ii.n 
lofligt torftig, allra hälst om tysthetslöfte har afgifvits mod al
seende på eget lanels förhållande. ::lä mycket kan dock stigas, 
att, trots homligbetsfullhet och brist på litteratur, en viss ut
veckli ng gjort sig gällande och att minförsvaret ~ enligt ni'tgrns 
åsikt - kan komma att väl fylla elen uppgift, som föreligger 
detsamma under ofredens dagar. 

O m så verkligen sk n !l blifva, beror dock i c ko blott på 
effektiv materiel -- denna kan enligt all krigshistorisk erfaren
het växla i högst betydlig grad ~ det bebö[s något mora. 

Det bohö[s en fullgod, under alla omständig!Jeter bämncle Organisation 

organisation, eiirskildt bvacl personalon beträffar, och en ratio- och uthild· 
nin .g. 

nell utbildning. Det fasta kustförsvaret har <le senasto åren 
åtnjutit jämförelsevis stor uppmärksamhet, beroende till stor 
del på dess förut bristfälliga organisation. Man kan hos för
bättringssträfvandena skönja en förskjutning mot hafvet. Ope
rationsområdet, särskilclt där kusten är bruten, framtvingar så-
dana situationer, hvilka icke vanligen yppa sig, vare sig för 
fälth ären eller f-lor.tan, där de användas för det ursprungliga 



~orgc. 

Df\nlllf\rk. 
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ändamålet: det stor:1 krigats offensi,·. Kustkriget bär det lil h 

krigets särtocken och icke blott detta, utan något nll<lelos spe

ciellt, som m:1n på många håll oj tinnu behilrsk:1r, <lot -.;isar 

tydligen clo senasto årens kombinerade manövrer - .för att nu 

icke ännu än on gång tala om de Iörnt omnämnda kustkrigs· 

litrorna. 

Här norlan kommer att i stora <hag redogöras för några 

län(lers Ol"gauisationsförhållanden med afseonde p<1 kustförsYa

rot ocb dess del minförsvaret. 

I Norge har man sitt jämförelsovis nya Kystartileri, hvil 

kot iinnu icke prö[vals tillräckligt; dock höjas fortfaran<lo röster 

för att det skulle ligga under marinon o0h ej uneler landtför 

svaret. 
Såsom bekant var det från början ett politiskt sakförhöl

lande som gjorde, att <len maritima majoriteten inom organi 

sationskommit ton kom i minoritet inl"ör storti n got. 

Danmark h ibohåUer ännu siu Sominekorps, som innefat 

tar sfwäl fast minförsvar som torpe<hi:isollllet, och detta, efter 

allt döma, icke utan ett visst godt resultat. 

l\lan har här tydligen lagt mindre vikt vid den onhol · 

liga lodningen a[ en kustfästnings alla försvarsmedel än å ona 

sidan v i<l bibehållanclet af ett intimt samband molbn undor

vattensförsvarets olika grenar och å andra sidan vid säkerho

ten af detta försvars och bevakningens sjömansmässiga bo 

<lrifvaude. Önskningar hafva framställts 0111 kustfästuingahws 

arti lleribemann in g s närmande till sj öfönovaret. 

RtorhriU::m- England har att uppvisa ett vidtgåendo organisatoriskt 

ni en och Jr- arbete på nästan alla försvarets områden. >> 'l'he Ilomes li'looi» 

land. har under året erhållit formor liknande dem, som gälla för 

mo<lelbafsflottan. 
Kustdestroyersflottiljerna ha[va ä[von fått fastare organi 

sation mod förbättrade förläggningsorter, egna bofi:ilbafvaro och 

särskild inspektion . 
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Såsom bekant är under anläggning i Firth of FortlJ on 

ny örlogsstation vid Hosyth. 8:t Margarot--I-IopL: är numnot 

på redden. 'l'ill donna plats är för året 1903- - 1 VO-± anvisad t 

200,000 pund sterling. 

Do förut befintliga örlogsstationerna i hemlandet utgöra 

fortfarande själl"ständiga områ<lou. Hespaktivo commawlors-in

cbi cf utöfva bär högsta befälet. Men on mängd nya kustvakt

stationer och batterier för >>The Naval Reserv >> hafva påbör

jats. Till dessa äro 60,000 pund sterling an visade rör år 1 V03 

- 190-l . Det fasta kustförsvaret har ombildats och erhållit 

egen cbef, Tbe .\.dmiral-Superintendont of Naval Resorves », 

och har dess maktsfär ökats i land, men det bar (bromot upp

hört att föra on sjögående eskader. Kusten bar indelats i () 

distrikt med lwar sin sjöofficer såsom chef. 

Till hvarjo <listrikt äro afrlelaclo andra klassons krvssaro 

s[tsom skolfartyg för >> 'l'he Naval .Reserv >> och torpe<ll;anon

bå tar såsom tenderfartyg och till fiskeriskycltl. 

De 6 distrikten ii.ro följande: 

l:sta distriktet: Englands ostkust från S:t AIJbs Hoa< l till 

Dovor med hufvudstation och skolfartyg (>>An<lromaclto >> ) i 
Harwicb. 

2:clra. distriktet: kusten !'rån D over till Salcom ]Jo mod 

bufvudstatiou och skolfartyg (>>Apollo>>) i Southampton. ' 

3:clje dist?'iktet: kusten från Salcom bo till '!'ors P t. mod 

bufvudkvarlerot i Liverpool och skolfartyget i Holly hoad. 

4:de distriktet omfattar Skottlands kuster, Orknoy- och 

Sbettlancls-öarue med hufvudstation i Edinburgh och skolrarty

get (>>Sappho>>) i ll'irth of Forth. 

:):c distriktet är det forna Limerick-distriktet mod Quoens

town som hnfvudst<.ttion och plats för skolfartyget (>> """B~olus). 
Distr iktsehofon iir tillika flaggkapten hos amiralen i Quoenstown. 

6:te distriktet utgöres af det forna Lough Swilly--Kings· 

town-distriktot med lmfvudstation o oh skolfartyget ( >> Molam
pus>>) i Kingstovm. 

Divisionerna ar >>Su bmarine Miners R E_ ,, hnfva .forme

rats på 4 kompauior i stället för pi't 3. 



Franhike. 

Tyska riket. 
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Don Eranska lagen föreskrifver, att landtf:örsvaret skall 

ansvara för det nationella territoriet oeh att flottan skall skydda 

för anfall på kusten. Denna fördelning och dess tilhimpnillg" 

har en längre tid medfört ständiga slitningar. 

Under året har ett försök till förbättring vidtagits, i det 

att ansvaret för och bemanningen af åt hafvet vettande batte

rier uppdragits åt respektive örlogshamnsprefekter. 

»Det skulle vara en fördel, att kustkanonerna konJJn e i 

hänclcma på dem, hvilka äro förtrogna mcu fartyg och prak

tiskt utbildade till sjöartilleristen, så baiva orden fallit. 

Undervattensförsvaret har alltjämt stått uneler mmili m 

inspektion. 

Tyskland har en invecklad organisation, särskilrit hva cl 

beträffar minförsvarct. 
Vid somliga kustorter - <le viktigaste -- handhaf\'as 

mineringarne af till flottan hörande personal , vid andra af till 

armen hörande trupper. 
Utvecklingen och stblrkanclet af den offensiva kraften har 

satts i främsta rummet. De defensiva försvarsanordningaril e 

komma i andra hand. 

Förenta sta- Under året hafva Pö?'enta staterna iudclat kusten i 13 

terna. sektioner, lwar och en mel1 en sjöofficer till cl 1ef. l~rl'an: nil o

tcrna från senasto krig och krigsöfuingar hafva visal , att kust

försvaret icke ännu varit tillräckligt ordnadt. 

t3vcrigc. I vårt land bar det nybildaO.e ocl1 under uppsättning Ya

rando kustartilleriet öfvertagit största delen af det gau1la fas ta 

minförsvaret, hvilket såsom sådant numera icke linnes till , 

ehuruväl namnet ännu är synligt i sam band moLl anslagstitlar 

och dy likt. 
Genom denna organisation skccllle en splittring, i det ou 

del personal och materiel stannade kvar vid » f-lottau ». 

Denna kvarlefva har ännu ej vunnit någon fast ställ

ning; vissa förarbeten äro gjorda - man bar åtminstone tänkt 

på saken, och det är att hoppas på en fullgod lösni1'lg. 
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Det synes oundvikligt vid alla omorganisationer, att det 

up pstår lJftdc vinst och förlust. Detta gtlller s[tväl sak som 

person, så ock vid detta tillfälle. På det svenska minförsva

rots förlustkonto måste skrifvas det numera i regel omöjlig

gjorda tillfället att rekrytera unclcrofficerarnc från skeppsgosse

kåren. 
En mångårig erfarenhet har lärt oss säkerheten vid det 

nu uppotirade systemet. 1\låtte det nya visa sig lika effektivt. 

Men för att så skall blifva måste kraftibo·a ätoärder vidtao·as 
' b b ' . 

Redan förofinnos en viss svårighet att få lämpliga uncleroiii-

cersämnen att tjäna kvar längre än första kapitulationstiden, 

och då utan unelantag denna till snart nog blir endast -± är, 

ökas svärigheterna ännu mer. 

Den enligt stat fastställda minörkadern är mycket knapp 

i förhållande till dc uppgifter man numera ställer på den- , 

samn111. Det existerar en mycket stor brist på utbildade mi

nörofficcrare, och det tager år innan underbefäls- och de högre 

manskapsbeställningarne kunna besättas. 

Genom <len skedda omorganisationen och den nya väru

pliktslagen me<l dess tillämpning har minförsvarets kustar tilleri

afdelning icke erhållit några sjöbefarna värnpliktige; däremot 

hafva tillkommit vissa yrkesmän, säsom elektriker, telefon- och 

telcgrafarbctare . Detta förhållande har medfört en sänknino· 
b 

af sjömansskapet. 

Den clck~riska fackkunskapen hos nägra få värnpliktige 

uppväger icke den ofvann~irnnda olägenheten. 

Det under flera år brukliga sammandragandet af en bola 

minförsvaret omfattanrle »minafdelning " lwr utbytts mot på 

olika platser och under olika befälhufvare ställda utbildnino·s-
"' kurser och öfningar. 

En fråga , som ännu ej synes vara fullt besvarad , är kust

städers »frivilliga » försvar. Det skedde en god start för några 

år sedan mod afseende på materielen, men personalen har 

ICke hällit jämna steg därmed. 

Minvapnet är ett allt för tvcoggaclt svärLl att sätta i hän

derna på ovana Liktare. 



IZxi~tiöfnin-

gar. 
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De senaste årens orfaronhetsrön, särskildt från krigsö[

ningar såvd.l hii.r homma som i ullamlot, ha(va tydligen ädaga

lagt bohofvot af fortsatt utveckling af hvad till kustförsvaret 

hörer. 

Förenta :;tu· Förenta staternas öfningar l D02 visa, huru primiti vu U li -

terna. ordningarne i själb'a verket voro, trots allt det myckna , som 

de senaste årens erfarenheter tvingat fram. Ytterst få minor 

voro utlagda, och de, som funnos, sköttes synbarligen ej till 

fredsställande. Bevakningstjänsten lämnade mycket öfrigt at.L 

önska. Stl"ålkastarne voro för få och för svaga. 

Eldledningen var ej god. 

Enligt en i öfningen deltagande am erikansk sjöoffi cers 

utsago skulle denna manöver hafva visat, att utan minfönsvar 

och strålkastare kan en fiotta verkställa >> the run past, vid 

}lVilket fort som hälst med aldrig så starkt artilleri. 

Angående 1003 års stora juli-augusti-manöver föreligga, 

när detta skrifves, ej några säkra uppgifter. Mon af clisposiLio

nerna framgå med styrka föregående års många olösta pro

blom. 
För kustarmen föreskrefs bland annat följanJa: 

Grunderna för anfall och försv:u af ställningar. 

Huru skall en koncentrerad och enhoLlig samvorkan 

åsLaclkommas mellan de olika artilloriafdoh1ingarne? 

Profuing af förbindolseanordning~rne [ör eldens lodning 

och onleröfverföring. 

StriiJlmstaretjänst; dels med a isoondo på takti ska n n vän

dan<let och signaleringsmöjligheter forton emellan , del s an gå

ende uppställningssätten. 

Bästa placeringen af afstån<lsmiitare. 

AnväncllJarheten af trådlös telegrafi och förankrad balloug . 

För {-lottan: 

Bästa metoden för afståndsbostämning till de päskjutna 

forten. 
Prof af signalsystemot mHlor bcskju t ni ngeu. 

Huru kan högste befälharvaren bäst loda oklou och kon

centrera den mot vissa mäl? 
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Bästa metorlerna för eldledning och onleröfverföring om

jord å onkolt fartyg . 

Krutrökens förmåga att dölja mål; olclstr idsfonnoriug mod 

bäuseende till vindens riktning och styrka. 

På hvilket sätt bör en anfallande flotta närma siu målet 
M 

för att i det längsta bli(va oupptäckt? 

Hvilken formering, livilket afstånd och hvilkcn fart bör 

]Jåll ns vic1 anfall lltHler mörkor och i tjocka9 

Bruket af strålkastare för belysning och IJlätHlan<le af 

fienden. 

Ar det bättre att blända kanonbetjäningen ollor afsUtnds

m ätaron? 

Böm alla eller blott några af fartygen bogagna sLrål-

kastare'? 

Fientliga strålkastares bhimlningsförmåga med afsoonclo 

på nuvigering och old. 

Huru böra riktamos ögon skydelas mot strålkastare? 

Bästa sättet att förstöra minspärrningar och mekaniska 

bindor. 

Vicl vissa tillfällen bör fiottaus anfall systematiskt geuom

föras för att Clärigenom bättre få fram hufvudmomenten. 

Detaljerade bestämmolser motsnll'nnde vitr krigsöfnings 

instruktion simlic tillämpas och voro utgiJ"ua med särskild hän 

syn ti ll kusttak tiken. Dessa bestäm molser v oro dock in veck

lade, smakande bra mycket af major Wissers teoretiska beräk

ningar. 

Skulle det vara med verkligheten öfveronsstämmnndc , s[t- Ty~ lm rikeL 

som det berättas nf halfofiicioll publikation , utt under 1903 [trs 

tyska flottmanöver den 10- 11 september tro eller fyra Jllin-

dre hyssare kunde närma sig miuspärrniugarne utanför Kiel 

och där tlslm fiera minor, innan upptäckt skedde, så tyder detta 

blott på en ytterst nsel bevakning, och får sådant, e[tor elen 

erfarenhet våra liknande öfningar gifvit, icke någonsin före-

komma med väl utbildacl minörpersonaL 
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Frankrike. I F rankrike fortsätter man moll do sedvanliga bombar-
derings- och härjningsöfningarne, kombinerade med hasLi ga 
rnobiliseringae af vissa befästa kustorter. U ndcrvaUcnsbåtanH.· 

spola allt större roll. 

England. Den engelska Lorpodfartygsmanövorn 3- H augusti 1 Dm 
ägde rum i irländska sjön mod operationsbaser längs Irlantb 
ostkust och Englands västkust. IIufvuduppgifton var anviln
dandot at: torperlfartyg under krig. Blå styrka skulle söka du h 
forcera befästade hanlllar och torpedont där Lefintliga sjös!rirls
kraftor , och dels medels nattliga torpedanfall oroa och om 
möjligt förstöra utanför hamnarna varande blookadfartyg. 

Röd styrka skulle genom afpatrullering hålla sjön fri för egna 
kryssare. Blå anföll don befästa hamnen Queonstown natlon 
mollan den () - 7 augusti. ~l torpedfartyg formerade i 2 kolon
nor forcerade det långsmala inloppet vid tvåtiucn. I goLl tid 
observerade, belystes och boskötos desamma a[ kustforton och 

don i hanmen liggande kryssaren Isis. 
Prisdomarne bestämLlo, att Isis var sprängt] och att de 

anfallande förlorat alla båtarne utom l a 2. Någon uupgirt 
på anviindandet af spärrningar och bevakningsbåtar har icke 

varit tillgänglig. 
Tvänne andra gånger gjordes forcoringsiörsök , hvilka 

dock heLlömdes såsom misslyckade. Under ett af dessa visade 
sig faran af vådabeskjutning ilnuu f-innas <Far, troLs vidtagna 

försiktighetsmått . 
Två blå torpedfartyg, h vilka efter ett skonanl'al1 moL J\[il

fordhavou stodo ut till sjöss, mötte egen KingstownflotLillj, son t 
skulle utföra det verkLiga anfallet. Do utgåen<le togo <le in
gående Iör fiender , och till följLl a[ skottväxlingon upptäcktes 
do senare från kustforton långt innan det annars varit möjligt. 

Anfallet bedömdes hafva misslyckats, och alla båtarna 

sattes ur striden. 
Moll afseende på torpo<lorir:g af blockadfartyg lyckados 

detta tviinne gånger, hvamf don ona tillskrifvos <lon onJsti.tn
dighotcn , att kryssaron genom dåligt väder var borö[vml sitt 
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förpostskyrld . De öfriga operationoma och de utfärdad e bo· 
sLämmolscma, i sig själl'va yltorst intressanta, förbigås på 
ar uncl a[ utrvmmesskäl. I lllotsats till de amerikanska strids-
"' " 
roglenw voro dc engelska mycket enklare och ej så teo-

retiska. 

Inom vårt lands materielorganisation är att antcekna en l\Iaterielorga· 

uppdel ning af inventarierna på do olika uppbörd emu ofLor nå- nisation. 

go t ändradt sys tom mot hvarl förut tillämpats vid , fusta min· 

försvaret. " 
Såsom bekant var on viss oentralisationsprinci p gällande 

i akt och mening att unelerlätta mobiliseringen; denna princip 
har nu brutits, antagligen mod afsikt att få likhet i under 
marinförvaltningeu hörande detaljer. H mu vida donna förän
dr ing komm er att medföra några olägenheter synes bero på cle 
oli ka vadsdepartementens effektivitet. 

Inom fackkretsar har diskuterats, huruvida torpedvapnet 
borde erhålla en sådan organisation som den , som nu änr1rats 
för minmaterielen. 

P å det mintekniska området är, såsom förut nämnts, icke ~Iinteknik. 

mycket nytt att förtälja. 
lnom vårt land har nyanskatining gjorts där del bobörts 

och i den mån mellel dLirtill kunnat anskaffas. Nägon resorv 
eller andra utrustning bar dock icke i större skala bcviljat'3, 
och ännu har man icke kunnat skilja mellan undervisnings-, 
öfnin gs- och krigsmateriell till den utsträckning, som iir a[ be
hofvot påkallad. 

Om den förändrade minmaterielen vore åtskilligt att 
säga, men här stöter man återigen på det hem liga, ooll do i 
tjänsteväg redan afgifna och komman<le utlåtandena ooll mppor
ten1a boröra säkerligen dessa viktiga frågor. 

Förarbeten äro vidtagna för att ersutta det ur många 
synpunkter olämpliga handminefartyget » C+unhilL1 ,, . 

I-I vad beträffar undersökningsinstrument o. d., så h af va 
dessa blifvit uwdernare, diir nyanskaffning kunnat äga rum. 

Öfvor allt gör sig gällande en sträfvan till förenkling och 
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titlsbosparing, men ä[vcn till större säkerhot vid mmspilrr
nmgar. 

Detta gäller särski lclt isoleringsmotoJornu. Fortfanutd u 
har man Horstädos de viktigasto humname helt eller llelvi s 
mincr:ule ä[vcn un<lcr <l jupaste lrcd oclt mo<l risk att vit<l n
sprängniJtg kau ske, såsom Inllet varit tv[t år i rad i lran ~-;kn 
bamuar. Ar 1902 detonerade minor o[rivilligt både i Chor 
bourg och Toulou. 

_[ början n[ 1903 detonerade på nytt tro stycken m i 1101 
just då postångaron Fii.rst Bismarck var på ingående i UhcT 
bourgs hamn. En vattenkaskad kastados ombord utan att clcwL 
göra någon skada på grund nf det stora afsttLndet. Dot har 
påståtts, att åskslag skulle ntra orsaken. 

Ingående undersökning har vidtagits och resulterat i för 
bättrade isolatiousförhållandou. Dubbellodaresystemet vinm·t 
mor och mer terräug, trots dyrheten. 

N ftgra JJya mintyper ha f va uudor de senaste åren ho11 1 
bjudits olika regeringar eller patenterats, och således gjorts lill 
allm än handelsvara. 

En svensk torpo<lbcsiktningsoi'Goor lwr varit i tillfiLlie alt 
taga clol af ett par, och nwcl benäget tillstå1Hl medriolas ilil1 

ett utdrag at kapto11 U. Fa1louius rapport nngåeude Lcrnels 
mtna. 

Lcrnct:;mina. Denna är uppfunnen af en f. <l. österrikisk sjöoflieor, 
Alexander Lomct, oc!J af honom för tillverkning och J'ön;iLI .i 
uing öfvorlämuad till firwau W. G. GroenlHtnl & C:u i 'l'ric:-;1 

Minan är mekanisk, utan elektriska anordningar, afsodd 
såväl för defensivt som otionsi v t bruk samt kan äfven unvi\u 
das som kontramilHl. 

Den bostår af följande hufvucldelar: krutbebållaren, hoj en 
och ankaret. 

Krutbehållaren utgöres af en låg cylinder med lindrigt 
kupiga hottnar och fästes mod en låsanordning till bojens un
derkant. Den är afseeld för en laddning af cirka 50 kg. f u k 
tadt bomullskrut, och tändladclningeu, som rnod sprängrör och 
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tändhatt är innesluten i on tänclkolf och anonlnad i likhet merl h 
flottans torpoclor, införes i ett hål i ladclningsbchållarenR öfre 
botten. 

Bojen, hvars llllfvudnppgif't är att gifva minan erforder
lig Hytkraft, uppLär på sin öfre ände on tunn jämplatta mod 
något stöno diamot ':lr än bojen. Denna järnplatta är Ratt i 
förbin delse med (len conh·alt å bojen anorclnade antänd nings· 
mekanismen på sådant sätt att, om ett fientligt fartyg stöter 
emot järnplattan, antändningsmekanismen bringas i yerksam
bet. Då minan, innan don utlägges, ligger klargjord, är järn· 
plattan Iörsäkra<l, så att antän<lningsmekan ismen icko kan 
verka Jtirnplattan, och sålunda äEven antänclningslllekanis
men, frigöres, dock först ett par minuter efter det n1inan kommit i 
vattnet, därigenom , att en liten nm<l salmiakstång, som låser 
försäkringsmekanismen, nf vattnet upplöses , hvarigenom an
tändningsmokanismen bringas i verksamhet. 

Aniänclniugsmekanismen, som centralt ge11omgår bojen i 
dennas lilngclriktning, utgöres af en tändnål med en kraftig 
spiralfjäder. \hd ett fartygs stöt mot don i minans topp ho
fintli ga järnplattan frigöres tändnålen och , åvcrkad af spiral
fjädern , slungas denna med kraft mot (len i tän<lkolfven in
satta tändhatten, h varvid minan bringas till explosion på samma 
sätt som on torped. 

På minans topp ofvaupå järnplattan ligger en stor ring, 
som med en smäcker ståltrådslina är satt i förbindelse mccl 
låsanordningen mellan krutbehållaren och bojen . 

Till ankaret tlr fastsatt en mod bromsapparat förso<l<l 
rulle, å hvilken den med sin ena ända till krutbehållarens un
dre botten fästade 50 meter långa förankringstrossen är upp
lindad. 

I förbindelse med berörda bromsapparat är en smäcker 
ståltross, bvars längd göres lika mocl <let djup under vatten· 
ytan , byarpå miuan skall ligga , och till hvn.rs anclra ända ilr 
fästad en järukula. 

Bromsapparatens konstruktion håller uppunnaren absolut 
hemlig. 
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Då mman skall klargöras för u tläggni ng, fästes krutbr 

hå llaren med elst låsanordningen t ill bojen , antänclningsmekn 

nism ens fjäd er spännes och j ämplatta n försäkras, hvarofter 

minan lägges p å sitt a nkare, hvilket samtidigt tjänstgör silsoii J 

vagn, samt placeras å för utläggning a n ordn ade tvänno räh 

D å Ininorna skola utläggas , skjutes don en a efter J en anrhn 

li ggnnrl e på de ott stycke utanför fartygssirlan utskjutan<l o r id

sen, i sjön. Då minan fallit i vattnet, skilj s minan och an 

karet. Det sonare tillsammans mod bromsapparat och kuLi 

sjunker , under rlet minan blir fl ytamle. Förankringstrosson, 

som ar bromsapparaten hålles väl sträckt, aflindas h ärunrll' r 

till rloss att kulan tager botten , då linan mellan kul a och bron n.; 

apparat slappnar, h varvid rullen bromsas och minan af ankn

rol; n eddrages på sitt bestämrla rljup. 

Desarmering och upptagniug af miu an sker på så säti , 

att <lon å minans topp liggand e rin gen m edelst en med krok 

försedd käpp fi skas, hvarefter genom dragning i den till rin 

gen fiistarle linan li\~; e t mellan krutbobållnren och bojen öppnas. 

Hi\rvirl sk iljas krntbehi\Jlaro och boj åt, och boj en flyter npp 

till vattenytan, nnder det att bojen dock är förbunden med 

krutbehållaren merlclst en ståltross. Minan är 1m fullkomli gt 

ofarlig att upptaga, emedan affyrningsmclmnisrncn och larld 

ningen äro skilld a åt. 

Då minan utlägges på f-i entlig knst, bohöfvcr desarm e

rinusanorrlniiwarno icke anbrinbo·as, hvari bo-e nom m inan om(i j-
n o 

ligcn kan af 6enden desarm eras. 

Dessa miuor äro ä[ ven afseelda för k ontramineri ng, i cl< ·l 

att vid sådant tillfälle antändningsmeka n ismen låses i spänd l 

läge merl elst en liteu salm iakstång, som upplöses några min u

ter efter det minorn a kommit i vattnet, IJvarvicl antändnin g" 

mekanismen af sig själf vorkar och bringar minall till cxpl o 

S!On. 

".\linans dimen sioner äro : 

Höjd ... ......... ..... ... . ............... .. .. .... ..... . .. . 1,10 meter 

Diameter ... .. . .. . . .. ... ... ... ... ... ... .. . ... ... ... .. . ... 0,6 

Ankartrossens längel .. . ........ .... .. ...... .. ... .. 50 
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Vikt af nuna med :JO kg. laddning, 

komplett .... .............. ........ .... ... ......... .. 11 ö 

Vikt af ankaret ............... ........ . ............... 1 :)0 )) 

Flytkraft ......... ... ..... . ........................ .. ... 35 }) 

Om den nya tyska lJrcschier-minan ii i' icke mycket kiind t. 

Unrler nonloskadorns öfnin a ar i nu o-usti öfv·Hlcs u t l;; o-o· 111. 11 o· 
;-, h < cv:-,n b 

under Hi kHop och, som det si1ges, motl godt rosnltat. 

Expori m ont bafva uLförts under nägra år mod elek tro

mekaniska hanclminor, hvilka minor företc on viss likhot ni c<l 

värn äld re. 

I England experimenterar man med samticli o· S[ll'äii o-nin <r 
h .'-) h 

af större eller minrlro nJinfiilt, möjl igen såso m snu pft gran-

nens försiik i un<lervattcnsnavigering. 

I Hyssla nd lägger man stor Yikt pfl stö n c snabbgfwmlc 

minutläggningsfartyg. De höra så litet som möjligt skiljn sig 

från vissa i särskil<l trac1e gåomlc hamlclsfartyg; för särla nn 

ha f va de också i bland utgifvi ts. För närvmall<lo (jn11 uari 1 U0-1-) 

äro m in st tviinne stationeralle i Oslasien. 

Japan mobiliserar sitt minförsntr och har uthwt en miino-cl 
. ._} n 

mmor, bland annat Yid ön T susinw (Korcasundot). 

Inom kontramintekniken syu es det icke hafva framkom- Kontramin c-

mit n ågot gcnompröfvadt och effektivt system, iiJ\·cn om mi- nnt(·. 

norna, skonbart åtm instone, fått f-lera flender genom clc sonasto 

arens uppfinningar. 

I vårt land hafva rätt intressauta experim ent och UJL(]er

sökningar vidtagits under den gångna sommaren med afseende 

på en el el hithörande frågor. Do tarfva dock del vis ännu nog·

?ranuare stud ium , och föreligga icke sk ii l nog att här närmare 

lngå på do vumm resultaten. flå mycket kan dock sägas, att 

det är i förbindelse med dc elektri ska fenomen, som upptriida 

ollor kunna uppträda i förbindelse med telegrafering utan tråd. 

. De hos oss använda minsvepen hafva förbättrats och 

Vtssa r esultat uppnåtts. 

Inom alla land arbetar man på utvecklingen a[ kontra-
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mincringskonsten, vare sig elen består i koutraminor, svepnin g 

eller något annat. 

Entusiasternn för undervattensbåten se i dennn ett S)'ll 

ncrligt godt medel. Tills dato föreligger veterligt icke ni\go1 

enda resultat, och det vore nog så intressant att få höra, hurn 

man mod en 30- 46 meters lång båt, som i regel mi'tstc riirn 

sig mod minst 5 · knop, om don skall kunna hålla sig nedsänkt, 

tänkt sig kontraminera, utan att sjäH blifva sprängd af för sta 

mina. J\Iillafståodct är ju, t. ex. i Frankrike, 30--46 m eter 

- båtens längd. Och huru skall man bän"t sig åt med lJOt

tcnminor och på 10- 12 moters djup liggande flytminor? JJnr 

skall man boja rännan 9 o. s. v. i all oändlighet. 

Om Lake-båten med dess speciella anordningar för (l y

karotjänst kan här användas, må tillsvidare lämnas öppet at t 

besvara. 
l\[an torde utan öfverdrift kunna säga, att ännu så län g<' 

är nndanrödjandet af en väl flankerad och väl isolerad min

spärrning möjligt blott i de kuststridsläror som ptt senare ån:n 

sökt öfverbjuda h vnrandra i djärfva förslag. 

Vid vissa ti]][ällcn måste dock dc teoretisemn(]e förfal

tame tillgripa undervattensbåten såsom elen onda räddnings 

plankan. 
Major Wisser säger blancl annat å si(lan 153: ,,j[ines i11 

the inner obstrnctionsline can only be satisfactorily reconnoi

tercc.1 by submarine boats>>. 

Stackars undervattensbåt, elen får nog liksom så mån ga 

andra - äfvon om det vore on ny Fanagut - erfara Sfll l 

mngcn af det klassiska ordspråket: Nerno me impune laccssil . 

Torpedväsende. 

r\llmilniifvor· l\1crl elen utveckling torpedväsendet erhållit, är det llrl l 

sikt, littera- naturligt, att fortsatt hemlighållande hli[vit omöjligt. Till ocd1 

tur och öf- mod det »hemlig[), rummet » gö1 sodan bnge icke mora skiil 

rigu kun- för namnet. 
skupsklillor. 
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Umlrrvattonshåtar ocl! vissa detaljkonstruktioner Yirl tor

pedtuber söker man <lock iinm1 dölja och skydela medels or

det >> konfidentielL>. 

Torpeden har blifvit on eftersökt hanr1olsvara, äfven om 

den _i vissa fall genom omsti\nc.lighetenws makt är monopoli 

serad. Dc olika läu<lerJJas regeringar anlägga mer ocl 1 mer 

egna torpcdverkstäcler. Drn lec1anclo privata firman är \Vh ito

head i li'iumc. 

Inom all världens sjömilitära kretsar r!iskuteras torpecl

vnpnet, dess organisation, installation , taktik och teknik. l 

all a facktidskrifter behandlas dessa frågor, dagspressen har mer 

ell er rnin(he korrekta notiser, hiilst om nttgon ny mi1rkviin1ig 

undervattensbåt; tnarinm:'tlame - de, som älska fart och kraft 

- doppa sina penslar i grått , svart och skummnn(le 11\·itt, 

och den officer, som en gåug sUUt på on jagare, han lilngtar 

<li t - han har erfarit hvarl kraft och Jart vill säga. 

Dc senare årens utveckling karaktäriseras af större mot

stånclskmft hos torpedfartygen - [iJvon n1C(1 uppoffranc lo al" 

farten. - b vilken senare olägenhet i viss mftn afhjiilpts genom 

okad l art och ö karl porto hos torpoden. 

Om (len numera nppnådcb skottviddon n[ 3,000 motor 

kommer att haha al"görallClr inHytando på Jartygsbyggnacls

polJtil;:on, vare sig i c.lon riktning som amiralMakaro\r , stations

chefen i Kroustad'''), angifyit eller i något annat al'seondo, torde 

ondast fram t i den k nuna utvisa, dii do n ya torpode ma kom m i t 

a ll mänt bruk. Hout teoretiskt sedt borde en porto af 3,000 

meter förorsaka mycket stora iindringar, särskildt med afseen

do på strålkastarematerielen och »antitorpedkanonerna». 

.. Specialisoring iir ju tidens lösen, och på grund nf torped- Organi~ation. 

vasenelots siirogua natur har detta allt mer och mer Llifvit on 

stat i staten . Inom flera marinor har man al'delat särskild 

torpcclpcrsonal, med särskilda utbildningskurser för såväl bol"iil, 

underbefäl som manskap. Att man icke hos oss tag it steget 

full t 1:t får väl tillskriivas do svårigheter, som alltid yppa sig iuom 

~Il~clr~~al , då det gäller bega.gnanclet nf spor:ialistsystcm. 

~1 l· . *) .no.nnu årsilc rii~t?lRe afga[~ don ] 3 januari 1:104, alliR:"t före amiral 

- a 'ttlow s forflyttnmg J ran of1·un niimmla pm; t med anledning u f det sed nr· 

ll1era utbrutna japansk-r_vsku kriget. Bed. 

1'idslwift i Sjöviisendet. 
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Dot är förut påpokadt, hnrusom England nnd or ård 

förbättra t sitt torpodförsvnr. 

l"ransmännen Liro käncln för orgrmisatorisk tala ng, och 

dettn visar sig ä[von i de sonnst ~·ör torpedfartygen ut.gifnn 

bcstämmolsornn, hvilka tyda pft on ullvarlig sträfvan mot h ög

krigsberedskap samt on för utbiltlningen och materielon viii 

a[viigrl cirkulation. Såsom exempel må efter tysk källn mod 

dolas den nn<ler lörm våren gifnn bos tiimm olsen för Tonlons 

rörliga förs y ar: 

Torp e< la vision Draganno: 

1 st. :jagare såsom di visionsbåt för 1 :sta l iniens l :sta di

vision; 
(j st. iJfningsbåtar , af hvillm 3 utgöra gruppchefsbåtar l'ör 

l) st. 1 :sta klass båtar tillhörande J :sta linjons 2:cha di -

vision · 
~orpcdb <"ttsskola för kusterna vid Provence och K ors i k a; 

~ st. torped båtar mod specialbemanning ; 

2 st. för oldaroutbil<1ning; 

l :sta reservgrupp on om G båtnx; 

2:<11'~1 » s 
ihlj o 

-hl o 
bfttarno; 

)) 

)) 6 
som omfattar do nya stapolaflöpL:t 

Sodan län go har världens nndra kolonin !makt känt bo

boivot af maritim n stöcljepunkt.er utanför moderianuets griin

sor. Flora operationsbaser lwfva nn Httt ol lor äro i begrepp 

att fh lokalförsvar , sfwhl fast som rörligt, l.Jeståewle af befi\ st 

ningar och torpedfartyg, bland hvilka ett flortal undervattens

båtar. 
Den strategiska triangeln i Atlanten komm or att bestå nJ : 

moderlandet med sina h e fästa punkter; 

Sonegal mod Daknr, och 

Mnrtinique med Fort r1o France. 

Motsntrand e triangel i Modollm[vot skall blifva: Korsikn, 

Oran ocb l)i7.erte, Jwilkon triangel boti\ckor J ~n glnn <l s opora

tion:;;linjo C:ibraltar·- Malta- Adon. 
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I Kotkinkinn får Frankrike Cap Saint-Jacques ollor Port 

Courbet, som ilger on synnerligt god hamn men ännn saknar 

do bohöfliga anliiggningarno. 

Å J\Jadngaskar kommor Diogo-Suare"' att mor och mor 

utvecklas. "\tt Frankrike :;;[L länge varit i saknad a[ dessa ound

gängliga stödjepunkter tillskrifves ofta do inre politi ska fi.ir

hiillandona. Il vad don on c marinministorn um1or sin korta 

tid sökt bygga upp, rifver den följande nod . Så t. ex. uppritt

tades för 10 år sodan Saigon såsom operationsbas a[ m:r 

Lookroy, hvilken in såg platsens \' ikt. De båda följande mi

nistrarn a hal'ra nogligarat anli1ggningen. 

'rorpeder insta lleras all t fortfarande ombord å snart sagd t In s tallation . 

a lln morliirna stl'iclsfnrtygsty por och båtar, från 17,000-tons

slagskoppct nor t ill i eliivertar bängan<1c unclervattensbi\.tnr och 

ångslupar. 

Fartygstypema kunna dock num era mocl allt större skäl 

uppcl olns i tvi\ n no lmfvudtyper: artillerifartyg och lorpcclfrwtyg, 

lwn.rtdora namnet angifvande hufvudvapnet. 

Mer och mer sträfvar man efter att omhorcl i\. artilleri

fartygen placera torpedtuborna skydclnclo, ''are sig genom \'at

ton eller pan sar. Hyssland fortsätter clock att im;tail ora oskn1-

clacle öfvorvattenstuber, och i Am erika förminskas antalet t n ];er 

så var åtminstone förh ålland et vid förra årsskiftet, cltL cle före~ 

slagna nybyggnademu voro utan tuber. R ös ter höjas <lock för 

återinförandet af undervatteustuber. 

Installationen ombord å Tysklands nya l:sta klass krys

sare, hvars första fart.vg är >> Prinz IIoimich >>, har visat ~w 
"' 

mindre tillfreclsställande. 

Uppgifterna om antalet torpedtuber och systemet Jör in

stalleringen variera högst betydligt. Do m~rcket ansc<l<la '' Na

val amma!» och >>Nauticus >> , båda af on viss officiöR priigol, 

hafva mycket stridand e siffror, för att nu icke tala om alla do 

kalendrm, som sett dagen unLl er de senare å ren. 

Det ilr ju sy nn erligen intressant att so on uwssa sifTror, 

,\ rt.illcrifar· 

fygen. 
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och det ser lärrlt ut att använda ilom , men nog vore det hiittl'e , 

om dessa siffror lwd o någon motsvarighot i verkligheten. f-lå

so m olt belysande exempel pi't olika uppgifter om samma sak 

mec1d olas här on liten tabell i.ifvor torpedarmeringen hos J 2 

stycken artillerifartyg tillhörande lDuropas och Amerikas större' 

örlogsflottor. Fnrtygen äro ursprungligen sam manförda för ett 

R 1m at änc1nmi'tl. 
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Do svenska toorpo<1fartygou kunna egentligen hafvn lirat Torpcdfar .. 

20-iä·s jubileum . "\r 10ö3 ausknfTades s[tsom bolmuL ,Scid » f_,goH. 

från rl'!Jornycroft, och den clä redan 2G-åriga >>Han » ombygg- f-ivc rigo. 

dos till "minfartyg» . 

Vi voro på ilen tiden on af clo ledande nationerna inom 

torperlviiseudot. Dotsamuws utveckling kan bäst karaktärise

ras mod följanr1e sammanställni ng: 

Ran - 1\lodo. 

Soicl-N ormand båten . 

Englam1 bar infört ett nytt torpedfartyg, som står p[t England. 

gränsen ti ll artillerifartygens minsta stridsen het, J:o klass hys-

stuon, h vilken senare kluss ieko hingro bygges, intill dess försöken 

mecl seout-klassen äro afslutacle. Do anvisade ] 0,000 pund 

sterling till 3 stycken 3:o klass kryssare skola användas J ör 

andra timlamål, och till -± nya scouts äro medel anslagna fiir 

år HJ03- HJO-±. De blifva på cirka 3,000 tons, göra 26 knop 

och erbållu ett lätt pansarskydeL 

Jagarue blifva på 500 tons och komma ej att göra mora 

än 25 knop, men blifva mycket sjövärdigare. Ett liknande 

förbi'tllanclo iLgor rum vid torpodbåturno, för hvilka striLngnre 

loveransfordringar uppställts, bland annat genom tvätmo stye

kon 4 timmars Iullkmftsprof i stället l'ör ett st. 3 timmars. 

Här och diir förekomma smhrre notiser om ett nytt slags \ ' attcnHkyd

torp ocl fartyg, som synes st[L på grilusen weil uudorvattonslJå- da dc to rped -

ten , sävida det. ej rent af lörviLxlas med donna. Man har gil- biltar. 

vit detta fartyg namn af elen vattenskyeldade torpedbåten. 

Siirskildt i Ryssland skall man hafva företagit experi

ment moll en bi'tt, som i mångt och mycket likuar eu under

vattonsbi'tt, dock dyker elen aldrig fullt utan ueuon1 ilw1rin o· 
'- -' ' b - b 

af deplacementet och däraf ändrad necls~lnkui1Jg skulle större 

skydel och mindre siktbarhet erhållas. 

Till fast hamnförsvar bogagnas allt fortfarande torped- Torpcdbattc-

batterior, s[wäl l'ör autowobilu som styrbara torpeder. Ow ricr. 
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dessa senares anvLlndning n n för tiden höres dock mycket litcL; 

dc komma väl att mer och mer ersäLtas nf undervalLcnsbäLar. 

De braskande notiserna om Amorlsystemct, tillämpaclt på tor

pcclstyrning, hafva llästan upphört. 

Här är icke platsen att ingå pit någon värdesilttning at 

torpcdbatterier, men att dessa skulle kunna ersätta fast min

försvar därom äro meningarne delade. ALt sådana batterier 

böra in~taJleras dti.r ett minsystorn p{t grniHl af abnorma djup

och strömförhållanden oj kan anvL'tndus, tir helt naturligt, lika

ledes om man bar obegränsade ekonomiska resurser. 

St:\ngtorpo- Stångtorpcden får stryka på foten. Visserligen häfda 

deH. några dess användbarhet bl. a. mot undervattensbåtar , men 

tendensen synes dock vara att allt mer och mer inskrLinka 

dess verksamhetssiär. 

Hos oss är den ju sedan länge försvunnen, och nu sonas( 

i Frankrike bar man beslutit, att elen vid det fasta försvaret 

skall användas att spränga mekaniska hinder. Blott vissa bå

tar utrustas därmed. 

På de fartyg, som ännu ha[va detta vapen, utrustas en 

aJ ångsluparne. Till öfning skall årligen förbruka s por farty g 

1 ståugtorped, 3 prismatiska torpeder och H sprängclosor . 

Lufttorpe- Lurttorpeden har ännu icke vunnit insteg såsom ett prak-

den. tiskt brukbart stridsmedel; i vissa afseenelen lmfva lofvando 

försök utförts, delvis med understöd af svenska staten. 

Dynamit- På tal om till artilleri vapnet gränsande stridsmedel w [1 

kanonen. påpekas försvinnand et af elen blott för nftgm år sedan mo<1 

entusiasm oeh förtroende omfattade dyuamitknnonon, vare sig 

elen installerats i land eller ombord pt'1 fartyg, såsom å Vosuviu s, 

undervattensbåten Holland eller andra. 

Det vid Sanely Hook för en kostnad af 300,000 dollars 

uppförda dynamitkanonbatterict, som skulle nLrtltta s<'t. mycket, 

har nu sålts för 20,000 dollars . 

Sic transit - -- -
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Där llJ[tn icke l'rivilligt borttagit <lynamitkanonen , har 

tionden gjort <lut, säsom skedde u u der Venezuela-oro] ighctuma. 

Den verkligt ballistiska mingranaten däremot vinnor ter- l\lingranaton 

räng a ll t mer och mer. 

:;\l_ed torpedtaktik menas här torpedens användande Jrån Torped-

de olika installationerna. Någon krigserfarenhot har 1903 ej taktile 

erbjudit, men mycket ingående fredsöl'ningar ha ilgt rum, siir-

skil c1t hvad beträffar torpedfnrtygcn , ocb detta såväl med af-

seende på dessas uppträdande mot hvarandra som mot artillc

rifartygeu; dessa häl'dvunna nattliga öfvcrraskningar och n~il'

stridsl'rumrusningar mc<1 eller utau genombrytning. 

Artillerifartygen tydens däremot haft föo·a anvämlnino ar 
.. b b 

torpeden. Ofningsskjntning har dock ägt rum såsom vanligt. 

I hvw1 mån taktikon ilndruts eller riittare kommer ut.L 

iludras på grund af förlängd skjutelistans är änuu icke möj

ligt att fastställa. 

Skjntning med stukbara koner sker utomlands i stor skala , 

och målen ii.ro verkliga, fri'm slagskoppen nor till jagamc. 

Bärskilclt inom dc miuclre marinerna fortsätter man mod 

att använda smärre torpo<lfartyg si'tsom rekognosörer. JJctta 

har mötts med skarp kritik, och är sträfvan nu att skafra slörre 

och mera timlamftlsculiga kunskapare. 

Spräugniugsförsök synas hnfva visat, att uloLt <le allm ~priiuu-nin",; 

nyaste slagskeppen äro i sthnd att efter ett viillyckadt torped- för,;ök m~t 

skott hålla sig flytanlle, doek med ett fönninskadt slridsvLlnle. 13olloi,;lc. 

_ Enligt dc mycket ofullständiga uppgifterna om spr~ing-

m ngsförsöket mot J3elloislc skulle on 2 X 20 J'cot görd el af 

IDajsstockcellulo~a htl fästuts utanpå bordhiggningcn. Hum

mot mellan bonlläggniugen oeh pannrummet uppdelades me

dels 6 lång- och tvärskeppsskott i afclelningar om l O feet , 

de innersta at i3 1
/ 2 L, dessa senare Iyllrla med kol. 

Torpeden placerades direkt under cellulosagördeln och brin

gades på elektrisk väg att detonera. II ål et, som uppstod , var 

12 X 8 f., och alla skotton intill 1nmnrnmmet o·euomsloo·os 
o b . 
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Belleisle sjönk omedelbart, och stora svi't ri glJctor upp
slor1o. Don 5 oktober, efter fon1 veckors sty rt arbete, Ym 

bcrg ningen verkställd . 
Enligt en uppgift skulle ny sorts sprängladdning pröf

vats, hvars vikt var mindre än elen vanliga 

Torpede- Det är här ogörligt att närmare ingå på all a dc olika 
ring~~kylld. medel man nu för tideu söker använda till skydd mot torpe

derin g. Man brukar uppdel a dem i aktiva oel1 passiva oeh 
särskilja dem , som användas under olika omständigheter, t. ex. 
från fartyg till ankars eller uneler gång eller vid det fasta 
lörsvarot. 

Något genomgripande n ytt har ej året att uppvi sn, blott 
förbättringar af de redan förut befintliga . 

Bland de aktiva märkas i främsta rummet rlct lätta ar 
tilloriet , som enligt artikeln >>A rtilloric und Panzon i Nauticn:-
Hl03 ej ännu har nått don fulländning, som är önskvärd. 

N auticus betvifiar tillräckligheten af ett st'tdant ekycld som 
t. ex. för >>Dominion>> af 24 st. 7,6 cm. ss. k. »CcsarewitsclJ>, 
har 20 st . 7,6 cm. ss. k. , 20 st. -+,7 cm., 6 st. 3,7 cm. och :! 
st. landstigningskanoner. 

~led dessa siffror för ögonen är det rätt intressant - för 
att icke säga nedslående -- att jämföra antalet oeh boskaUcn
heten af t. ex. fortet Kungsholmens jämförbarn kanoner , all ra 
IJäls t. som fackmän anse 7, G cm. kanonen vara den min sta kali
bor , som förmår stoppa ett modernt torpcdfartyg. 

Don konstgjorda belysningen m edel s strålkastare eller 
annan materiel (marin bloss etc.) kan ej bäller anses W r effekt i v. 
I stort seclt är denna sista försvarsdetalj oj nog uppmärksam 
mad , vare sig tekniskt eller särskildt taktiskt. .i\Ian lJar synbarli
gen förlitat sig allt för mycket pit >>antito rpodkauoncrmt>> 

Bevakningsskyddet medels förpostfartyg har senare tiden 
användts i högre grad än förut. Det återstår dock iiJvon !J iir 
mycket att göra. 

Bland de passiva skyddsmedlen ombord skulle ju pansa
ret tänkas komma till a nvändning. men under dot att do nyar(' 
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slagskoppen offra ända till 3-+ i.t 35 procont a[ fartygsvikton 
på p<wsar, är det blott en mycket ringa del a[ delta s i ::;L JI ~inin 
ua, som an väneles till skyeld mot torpedering, allt det ö[ri ga 
är ~c1 fsedt för artilleristriden. 

Hyssland lJnr dock sökt att models s~irskilda anonlningar 
bogagna pansaret i störro utsträckniug. Hurudana anonl11in
garne i själfva verket äro vid Boroclino typen kan icke här 
JI1CU bestämd het sägas. Uppgifterna variera bögs t betyd l i g t. 
Någm påstå, att gördelpausaret sträckor sig lån gt nod (5 m c
ter) långs skeppssidan, med eu tjocklek af -±0--100 mm.; andra 
påstå, att det finnes n ågra besynnerliga på gångjäm rörliga 
pausarsköl<br, b vilka kunn a ut- och iul'~illns . En trcdj() upp
gi ft är, att Borodino-typen varit föregångaron till det ä r l U03 
färdiga slagskeppet Cesarevitsch . 

Ur ganska säker kä lla, Lo Yacht-SchiHsbau, hämtas föl 
jaude angående Cesnrell'itsch: 

Fartygskroppen är efter långskeppsspantsystemet byggdt 
med dubbelbotten upptill :2,3 rueter under vattenlinjen. Va llgån
gen tir på sådant sätt sammanbyggd mod undre pansnnlii.ckot 
att det bildas en inre vattentät liytkropp För att till ott mini 
umm reducera faran aE att få ä [ven denna kropp förstörd a[ 
ett torpedskott har man pansrat vallgången mod -±0 m m. 
stålplåt. 1\kterskeppet ilr dock oskyddn rlt. Förbindningen mel
lan vallgången och pansard~icket utgöres af en cirkelböjd plåt, 
och vallgåugeu står på 2 rueters a fstånd fr ån yttre skoppssidan 
sam t IJvilar pit ett vattentätt lttngskcppsspant nere viLl s lingor
kölen. lJ ppgiHerna i N uuticur:; sy nas icke Y am full t r i k tiga. 

Mod nJscomle på torpcdntlt säges Gromot-konstruktionen 
visa t sig tlnda lllålse ulig. Möjligen kunde mnsksto rl ekeu nftgot 
minskas. 

U nderva ttensbå tar. 

AJ u try uunc:sskäl och kanske ännu mer på grund u f obe
kantskap mod detta för svenska li ottau i praktisk tjänst ilnnu 
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. l l bl', recloo-t\rclson tör umlervattenshåtar 
e] I!röfvrule stw1s l.l1C< c II ."' . . l . ·io· SJ.itll' ~m 1 Den hisLonska bakgtum en, l s"' 
myckut ol'ullstam 1g: " D 

1
. , för öfriot IJclw,mlla<l du\;; 

. k t' . förbi o ·cts en u mes b . ytterst Yl' 1g, b<. · .. k 1 . nästan allt som puhl!cc-
. ·t·t l rlels 1 boc 'er e ILUU < 
1 ti<1skrl . er oc 1 

· .. . ' t. l . s med en viss försiktigh uL. . l .. ou behotver s m 01a · · 
rats l <etta amne n ~. . 't. o· " , det veLa vi a1ln, och SOIIl -

\.tt iden just OJ Iramkomml l nar, l" l 
I d . tillbaks ända till Alexander den store, L a 1tlll 

Jig'a föra net~ , Det har funnits ticler , då undervattensn"avJgc
beliigradc lyJns. . :t l'k• ctrcktiv till sitt än<hnwl SOIII 

l ... ··1s h·tl va van l el. 
ringen mn sagc : . tulländade teknik nutiden behärskar, l~· 
nu trots den mera · · cren öfver vatLncl 

' t'd' ·t llal'va stridsmedlen och navlgermb sam 1 1g 
ä[ ven utvecklats. " l , o rare j u läu gre ti<len 

Problemet blir allt svarare oc l sva < 
. t .. ,. erfarenhet som samlas. 

lider och ]Ll s o.ue . o lervattensbåt finnes icke. Dl'. 
Nåo·on umversaltyp pa une. c l las i viss·L kb,;-

"' . .. 1· eller proJekteras, upp< c , . , 
som numera anvai~C ,ts kt". f ·ån b vilka man ser dem . 
.. , lit etter de olJka synpun el I< 
sel et l 'l ' ' · k 11 unkt särs n J er man. . I. Ur strategts sy P .

11 1 011
er0l"l me<l en VI S~' s· .. o dc Mtar hvl m mnna , .. . 

a) i)ogacn . f , l, n allt för närbelägen sto<l]c 
sj}i.\EsW.nclighet och Jcke . orc ra e . 

b · 1 för kraftbehof. · l pun <t l oc l " ·' . ... . Hen~iva företag och hafva jämlöre se 
Dessa batnr ut[olfl o ~ . r cle SCll'l";\ e 

... l ·\'o-l •t , mt rätt stor nktwnsruc le - . <, 
vis goLl S]Ot ug I, l.C. su till 600' och den italienska tros lltJllllH 

franska och engelsk,t upp latorcrn·l Tontalet ya-
2000' ])e kunna sjö.Hva Indela accumn, . L. • (jt)- 70 
. . ... tt betydlig·t från den franska NaJado-klassens , 

ncrar 1a c ' ·n 1\I ··1s klassens .±QO tons. tons upptt r aug, - ' , .. .. ·'l n komma öfrign länd er-i 
Mellan dessa båLla gransvare ~l J med on~luino· l ~U 

o , de eno·elska och amen mns m . " n ... . 
hatar, t. ex. b llt mer och mer g ar m l o t. 

D t 'ir clenn•t tvp som m<tn n . . l l tons. e < ~ J • l o ll tt don franska N alttllc- z as-
Det må särslnldt fram ta as, a f· t t 1' l:-: 

. bland kallns , Perle-klttssen , om « . an< e 
sen eller, som den l . . fll .. . ast följande. Orsakemu 
båtnr, måste räknas hlt och eJ l nmmc , 

härtl1l anföras längre fram: k l ,erera själfstäncligt utan 
b) J(ustbåtwr, hvJlka lC ~ nu.~n.a OJ ileras hu l-

äro beroende af en mycket narbelagen stödjepunkt; 
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vnrlsnkliga nppgift är hanmförsvnr; <le ktfva liten aktionsradie 
och kunna icke sjtllfva ladda accuullllatoroma. 

Till l1cnna typ rälmas de franska Gymnote (HO tons) , G u
sta ve Zede (270 tons), Morse (U+ tons), Francais och Algeriön 
(J .!(i tons) , Farfade t, G rom c, Gorriga n och Lutin (185 tons) 
samt elen i talieuskn Delfi no [ lll tons (U5 tons)], därjämte en 
rysk båt, system Pukalow. 

c) Slccppsbåtar, som äro afscdcb att medföras ombonl. 
Ur typen är Gonbet-båten, vare sig Goubet I och H eller den 
senaste engelska Goubet III, dessutom experimentera Kontei
nikov -Kolbassiev i Hyssland med en båt på 20 tons, hvilken 
stapelafiöptc l !J02. Förenta staterna bar fått 0 11 konstrnklion 
erbjuden a[ Mr. Thomas Moriarty. 

Enligt eu uppgift skulle 7 stycken af de nyaste franska 
slagskeppen vara eller IJlifva försedda med tvännc undervattens
båtar lwar. 
II. Fr[m taMi8k sida sedt kunna båtarne uppdelas i: 

a) Verkligct undervattensbåtar, som hafva till hufVL1dsaklig 
uppgift att göra nödiga förflyttningar unrler vattnet utan att 
behöfva gå upp till ytan. De äro utrustade me(l alla hjälp
medel för den rena undorvattcnsnnvigeriugen . Om oricntcrings
svårighetema blifva allt l'ör stora, kunna båtamc gh upp i skvalp
ställning, d. v. s. me<l ryggsköklen i vattenytan . Det är siir
skildt Frankrike, som ingått för denna typ, till hvilken räk
nas kustbåtmne Gymnote etc., Naindc-kla ssen ocb dc G nya 
båtarne a[ förbättrade ~[augastypen. Fördelen me<l llelllHJ se
nare skulle vara, förutom det stora clcplacementet 400 tons, 
att de ej behöfva intaga så stor vattenballast, som de voro 
nöclsakadc ti ll , ifall de voro konstruerade såsom dykbiitar. Bå 
har det beräknats, att för en -!00 tons båt beböfs 30 procent 
Yattenballast om den är en clykbåt, då <läremot det behöfs blott 
6 a 7 procent om den hr en verklig undervattensbåt. 

b) Dykbåtctr, hvilka under vanliga förhållanden navigera 
tlytande pii vattnet och då kunna jämföms merl torpedbåtar, 
vidare kunna de sankas ned till ett v isst fribord och likna då 
vattenskyddade torpedbåtar. 

Vid själfva anfallet rlyka de under till ett visst djup. 
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Dc sonnslc koustmktioncma bibehålla dock alltifl observatio n,.; 

in st ru 1uentet ötvor vattnet. Detta ~ir L1cn i nllm~Uilwt lll L'~l 
li lli ts[ul!a typen, m od bvilken de bästa resultaten uppn åtls od1 
flir h vilken alla hind er ingått . Dc fran slm Narval (l J(; lon :-;_, 

S irunc, Triton, Si lure och Espadon (15-l tons) samt Ai~roUc 
Lyt1en (175 lons) ri1knus hit, äfvenså alla engelska och de fl esia 

amerikanska; 
c) Plottörbåtar, hvi11m bestå af en f16ttörlikuanc1o Hy tkropp, 

si n
1
mamle i vattenytan, och en undervattcnsdol, som ~ir fm:l 

Wrbunden med fiottöreu . 
D enna konstruktion , som i sin senaste utEörsform kall u:-; 

Burghers-båten , har lta[t många törespråkare och låt i_t tala 0111 

s ig r ätt mycket. Enl igt uppgilt skull e Amenkn halva byggl 

.t st. , bvarnf åtmim;tone en pröfvats i höst, men resultaten hl ch u 

ej så goda. Italienska rogeringen bar fått ett liknand~ pru 

jekt a[ Laureuti , oeh c1e ryska vattenskyddade ~orpc\1habtl' ll\' 
(o m c'\ o finnas) kunna i vissa afseenelen räknas lnt. 

Rent teoretiskt sedt erbjuder konstruktioneu vi ssa rönk 

la r och kan me<lgifva högst förenklac1c anordningar, men ii. n nu 

har den icke slagit. igenom. 
lll. Från teknisk sida sed t finnes L1ot oli kh cter dels 111 \'d 

afseende på lramdri[ningssättot (motorema) , l1o1s med a l'seel1t le 

p[t sätte t för höjning oeh sänlmiug och en m~ingd ö fr~ gcL de

taljor , såso n1 utskjutnin gsapparater, antal och sto rlek at torpe

der , besty ckning, observation s- och oriontcrin gsnppamter, nnlal 

propollmr etc. Skroivet:::> form ocl1 storlek varierar högst ll (:-

Lyclli gt. 
Med a fseende på motorerna särskiljer man: 
a) Elektriska båtar, !'ramc1rifna enbart mcclols olcktrieitd. 

där kraftkällan utgöres a[ accumula torer, h vi llm i sin tur dri [\H 

motorer. Dessa. båtar knuna icke själEva hHlda sin strömblla, 

utan äro hänvisade ti ll en utanför varande kraftstatiou. 
Några säkra uppgifter på de använda accumnlatororna 

och motorerua äro mycket svåra att erhålla. 
.Med all reservati on anföres följuncle: 
Gymnote 5l5~ accumulatorer, 50 ä EiO bästkra fters 1110-

tor; C:ustafve Zecle had e först 720 accnm., hvilka <lock rc<1n

ccrats t ill 3:)0 it 360, Lnurcnt-C'cly 2 st. ThLuy-motorcr. 

Jwardera om 3ö0 it 360 lt kr . med 2:-lO liYarf. 
Morse, Algcrion och F'rancais halva 168 Fulmc'11-ekmen t 

oclt en motor a f Tlmry-typcn om :3:30~3(;0 hkr med 260 lwnrf. 

Italienska Dclrlno bar 300 accnmulatoror, och en rysk för

söksbå t bar Bary-accumnlalorcr . Man väntar sig mycket n[ 

Edisons nccumulator , om den h åll er, lt vad försökcu tydn på. 

b) T ernuslca båtar, h vi lka harva enbart vi:irmekra[tmaski

ncr . Det var den fran:;ke konstruktören Bcrtiu , som mcc'\ s in 

hithörand e båt tro(lr1cs göra revol ution i hela n ndervattcnsna

viger ingc n. Stora förhoppningar voro fästa vid denna bhL. 

IJuruvi cla resultaten blifva til lfrcclsstiillando kan ej hii.r mocldc

las. Motom skulle utgöras a r en sii.rogen Rpritmotor, oc;lt bå ten 

framclril'vas uw1cr vattnet medels komprimerad lur t i l'örcnin o· 
med motorn. b 

'-['ill dc term i ska båtam e kom m n nog att rii.knas do rör

bättrade Jl ottörbåtarne och elen projekterade >: Un<1crvaLtonskn·s

saren », ehuru nog ilnnn sh län ge \'issa tekniska s\'åri g h ~tc r 
yppa sig vid konstrue randet af lil mpliga explosions1n otm:cr, dh 

det gLill er l,(JOO-tals klsLkra[tcr utnytt;jaLlo omlmrd . 

e) 'l'ernw-rlcktrislca båtar, hYilka ha[\'a såvii.l elekt ri ska 

motoror oc;h aocumnlatoror som ång- eller exp losion smaskinor . 

. Yii.rmct tillgodogöres cl els i rörpallllOr såso m [mga, dels 
ch rekt i cx plosionsmaskincr. Bränslet. besttir antinoon nr tvn oTo 
l' b J b 

o ]Or såsol1\ petrolcumartcrna , dels at hittare ol;jor såsom bcn-

zm, gasolja eller sprit. D en rena gasmaskinen har i1nnu ej 
begagnats 

Såsom exempel på båtar 1ncd ångm askin och elektri sk 

kraftkälla må anföras Nanal mc<l 2[l0 hkr ., trippe limg mnsk in 

af Brul c & C:o, vattenrörpann a af Sciglo-typ en för pctrolcum 

cld nmg, 2 elektramotor er och 10H .F'ulmen-olement. Si runo, Si

lLno , 'l' r i ton och Espaclon lwrYa 2 17 h kr. maski n . 

D en nmerikanska P lunger hntlc (j()Q hkr: s trippelmaskin 

l11 ec1 lVroshcrpann a och 70 hii.stkmftcr el -moto r med aecunmh
totcr . 
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:Men åno·maskiuen har fått lämna plats för explosionsmo-

l f~ , .r cJe lätta o l]. ornas an vänr1an<lo n l1L forLra-torn, e 1uru aran a1 t L < . . 

1 · · - I Fr·a11l'l'l.kc exr)erimenterar man mc<1 D!Osclm u-rrtnl e Ytsar s1g. < , , . 

torcr _ och kan man få en god motor för tyngre olp, bor t-

faller en stor olägenhet. . . 
Den franska Naiade-typen bar trots fiera förlattaros mot-

satta uppgifter bonJ~imnotor och elektrisk kraft. AigrctLc-typl~n 
har äfven explosionsmaskiner. Den amenkanskrt Holl~nd-h <~
tcn är försedd med 50 hkr. Ottos gasolinemasktn, o_O hkr 
elektrisk motor och GO accumulatorer med 1500 at~~porotnH 
mar under -± timmars urladclning. Enligt en uppgtlt sku!l t• 

mccl dubbel kommutator 150 hkr. kunna utvecklas. . 
Adder, Grampus, Shark, Pike, Porpoise och :Mocas~m 

srrmt troligen de nyaste amerikanska nf donna konstrnldt otl 
hn 1 st. 1(50 hkr. Ottos 4-cylinders benunrnotor (dcssuLom l 

· .1 - 10 1 l . ) 1 st 70 hh shuntmotor· ett ncc;umulato r-mtnuro pa 1 o. , · ' · · ' . . 
batteri om 60 element fördelade så, att spänt~mgen antmgcn 
blir 120 eller 2 X ()0 volt med 1900 amperetuumar un<ler _ 1 
timmars urladdning. Accumubtorerna äro clori:lelement Iran 
The Bloctrio Storage Battery & C:o, Philadelplna. Den _am c 
rikanska Simon Lake-båten Protector har följan<lc m~skmcn : 
Gasmaskiner: 2 st. -±-cylin<lers fyrtakts White n. n d l\ hf1<1l eton 
gasmaskiner, hvardcra ]Jå 120 hkr. Tändanordningen är basc-

rad på: 
l ) 
2) 

ett primärbatteri af torrelement; 
en Holtzer-Cabot m agn e to; 

3) ström från accumulatorerna. 
De elektriska motorerna utgöras af: 

l. ])' !l Lorcr sllun L\i n-prope1lermotorn: 2 '3t. sexpo 1ga 1e 1 mo , 

da.dc. 2~ Il 
H varje motors ka]Jicitet är 37 1

/ 2 kil_ovatt _vid ~-'-o YO 

med 300 slag per minut.. Isoleringen särslnlclt val utlonl. 

Ankarlättningsmotorn: 
2 st. 2-poliga seriemotorer aJ Diehls sys~c~11 med en ka-

pacitet al' 2 hkr . vid 110 volt med 1-±60 hvart 1 nunuten. 

Accumuln.torer: . . Il 
Gu st . Gould-cellor med Plante-olektroder, 17 st. 1 bvarJe cc · 

Kapncitct Yid olika belastning: 
H tim . 5 t im. 3 tirn. 1 t i 111. 

j am percti m mar . . . . . . . . . . . 22-W l fl GO 1G80 1120 
clekLriska hkr . +2,!) i'>G,o 85,0 

fl) IJI[anotermiska båtar, hvilka hafva dels värmemaskin 
och dels Iramdrifvas medels hfmdkral't. 

Såsom exem pel Irrunhftllcs <len amerikanska försöksbrt1·cn 
af l\'lr. Thomas Moriarty. Den fmmr1rifvcs öfvcr vattnet mc
dels be mi n motor och under vattnet medels en vcloci pccltra m u
anordning, som besättningskarlen clrifver med muskelkraft. 

J)ossntom har försökts flytande luft och flytnntle kolsyra; 
med hvilka resultat iir icke kändt. 

Höjning och sänkning sker i allmänhet på 2:nc sk illcla lfiijning oelt 

vägar, antingen på riit köl ell er också under lutning; dc m c~ Riinkning. 

<lel , som härtill användas, äro horizontala roder, iblanr1 kal -
lade hydroplan, fästa(]e akter eller för och i bland på sirlorna 
om båten. 

Dc någon gång anviinda skru !'varne synas flerstiicl es öi'vcr
gifna såsom alltför otillförlitliga. 

In- och utpumpning a[ vnttcllballast reglerar rörelsen i 
hujdlccl. Alla <lessa apparater skötas vanligen Jör hand , n[tgon 
gång automatiskt; utvecklingen tyder på ett [örenklaml o af dc 
till en början mycket invecklade konstruktionerna. På vissa 
typer, t . ex. Lakebåtarne, använder man under säregna Wrhål
landen an kar e och ned vinclming medels kablar. 

Denna sista typ har 3 sätt för dykning och J sätt för 
höjning. Det naturligaste och vanligaste är dock horiJ~ oni a ln. 
roder i förening med regleringsmöjligheter geno!ll vattcnballast.. 
Tiden [ör intagande af de olika skillningarne spelm en stor 
roll , och har rlet Yarit ruycket svårt att nedbringa densamma. 
Särskildt synas fransmännen ba[va mycket lång tid. Enligt 
somli ga uppgifter skulle det fordras ända till 9 minuter, enligt 
andra har Sirene behöft 5 minuter. De amerikansim skul le 
nnväncla blott delar af en minut, men intaga en stark lutninc; , 
~inda till 8 graclcr . 



Ut~kjut- Dc olikn utsk.intningsnnorclningar , som komma till an -
ning~rtnord - viinclnin g, äro rleis fasta eller rörligrt stiU'LulJo1: fiir och akter , 

ningrtr. dels 011 modemisorad hängkorg, ar vare sig Drzowiocki-systv
mot ollor något :-tmwt. Bårla sittLon synas lt al'va sina o\iigcll-

hetor och fördelar. 

'l'orpcdrtrmc- Antn l et torpc<lN, som mod !'öms, u ppgfn till l1 ögst 3- r> oel 1 
ring. dossn ulgöras antingen af långa ollor kort:l \\rhitoltoad . l l< 

senaste amerikanska !Ja[va 3 \ånga i stället !'ör 6 korta (:1,'> 111 ) 

N arval-typen har -1- stycken, 

Obscrvrttions- Observations- och orientcringsrtpparntenHl ii.gnas stor u p p
och oricnte- märksamhot , men trots allt påstå mi'wga , f\tt UIHlen·attonshn 
ring;;rtpprtm- tarnc forLfflranrlo m<tstc räknas till <lo >> blinda ». 

tcrnrt . Periskopet bar l'åLt mfn1ga namn, Det linnes Daud cnan l:-: 
pri moskop, som tyckes vara urtypen, och som förbättmts ~ch ii.n
drals al blnnd anclrn Garnier, Darriens, Gaget, ltomazoLL1 , ~lan 
n· i n och Lanssedal. 
b Dc italien ska ingenjörerna ltusso, 1~atn-cnti och Triu lzi 

hnl'va konstruerat 11Var sitt clcpso- olJor klcptoskop. 
lly<lroskopet har anviiiHlti'l i rrysklnn<1, or. h Signor l 'in ·) 

m·boLar mod en besynnerlig app[l,rat. 
Dc engelska unJcrvattonsbåtarne anvitn<ln ett byphy•lru-

scopc, konstruemr1t n.f sir Howm·d Grupp. 
I~ake-typon nnvändor omniskopet; A<l<lcr och 1\Ioccasf'i ll 

eU s. k. altiscope. 
Det skulle föra alldeles för långt att genomgå nlln <lcs:-::t 

olika konstruktioner, hvilka <lessutom iiro mer eller min<l n· 
kon lid en tie1la, till fiiljd hvaml' beskri [ni ngarno ej kunna bl i h ·:t 

vidnrc tillförlitliga. . 
Enligt ti.l lgiiugliga uppgifter skulle nlt'iscopct utgöras nl 

en tub med inre dinmeter = 3 inchcs, Hi.ng<lcn18 eller S feer , 
hvma[ 18 feet visade sig vara bäst Den kortare tuben h a<ll' 
en synvinkol at 1° 18', då bil<lcns storlek ej re<1ucemJcs. D:t t·t 
ringa synfält gjonlo, att bilden måste rc<luocras, men delta a l<' l 
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]Jade til l l'ölj<l , att bilden ej hle[ naturtrogen och orienterings
sn'trighcLor uppsto<lo. 

Det ombonl å PI'Olcc:Lor (Lako-håtcn) nnviincla omniscopct 
syn es va ra en W r lJittLri ng. Det hosU\.r af en (j. i nsch m c tall tu b 
med 5 öl'.ro prismur mod linser. -± a[ dessa Legagnas sih:om 
sökare, 1 löröl'ver, l aktcri)f\·or och 2 tvärske1•ps; dc bestryka 
då hvanlum ou synvinkul a[ 21 1/ 2 grad, samti<ligt med att.hil
dcn l'örn1in skas. Dc11 !'omto pri:omnn iir riktnd föröl\·er och 
bestrykor C' ll vinkel a[ 2° +O' nn<lcr [ltergihanrlc nf bil<lcn i 
!'ull storlek. \ ridare tinnes det en mängel anonlni1war !'ör vrid
ning, hojning o<.:h siinkning. T~n primitiv clistansn~itmcanord
n.~n g, är ii.l'vc,n aptera<l. l det lins- och prismasys Lom, som e j 
fonmnskar, JJIInes det tvLinne hårlinjor, som angih·a nwnshöj-
den på :300 meter. · 

Den italienske prol'essom Paolo Triulzi har n\·lio·en o·c 
nom 0\'licina Galiloo i l"irenzo fört i mnrknadcn 01~ a~l[HU:L, 
som benämnes Tclops. Mo<l tl enna skulle on synvinkel af cirka 
G0° kunna crlJållas. HöroL ii.r af 10 mm. go<lsljocklok, af stAl, 
med ;) olika diametrar, hvnraf <len ena O,t2.) meter, och med 
on totallängd a[ 5 m eter. Den si<ln a[ ri!ret, som är vänd 
moL clc föremål som obson·cra~-', slutar i on glob, och kan en
ligt projektet hcb appaenlon utan nLt skarlas siitltlS un<lcr yat
ton, om bålen bebö[\'cr nedgå <ljupme iin 5 1u ctcr. Genom e n 
viss anordning lär synfilHot kunna förelubblas och en försto
rad bild erhållas. Yidnn: i\r det miijligt att im·iittt.t oknlargla
set m o<l en IJJlkromctcr för att Iörctaga en ungclilrlig clistans
mätning. 

. I ~mnkriko bar äfven experimenterats mc<l pcriskopl'L 

:t,SOI~~. ~[~tftn:~sm~~~uc enligt Ga~ans system; somlign siign, att 
et o'u, ,mrlra, fornoka tlctta. l•Jn engelsk aukLontct llii.l'cbr, aLL 

det är omöjligt af göra om mhlct hofinner si <r lJå :300 \·art! R 
oU l'k , . , . b " _er 1 n manga mcllcs. S1ktcn un<lcr vnttuet är mycket bo-
g_ransarl,_ somliga säga 20 yarc1s, andra Gö feet. Elektriskt lju s 
tJ_anar OJ mycket till, och <le optiska nppnratcmn iiro icke tt.n
v~nt1bara , ehuru di\. och clå ni\gm sensat ionella uppfinningar 
pastås hal'vu blihit gjorcla. 

Tidslwift i Sj övi.isendet. :Jii 
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\'clrdet al' un· 8kull c man söka utforska allmänna meningen om \'ii.nl ct 
dcn·attcn R· al' umlcnnttensbatcn och särskih1t tle olika typernas förolriitlen, 

!J,Uar. ]·ommc nog det resultatet fram , att rlylcbåtcn skulle vara den 

lliista i ta~diskt a[seenclc. 
I stmtogiskt hänseende iiro nJcningame mycket delad e. 

Homlio·a vilja hafva bi'tten till offensiv-vapen , andra till försvar . 
Någr;-, säga, att det nr don starkares stridsmedel, anclm att d<' t 

ilr tlen svagares. 
Do flesta äro ö[ vorens om, att man icke bör eller kan rtn -

vitnda den under mörker. Obscn-ationsinstrumcnten lägga hin
der i viigen. ~~r torpedbåten ett nattens vapen , så skulle un

tlcnattonsbåten ersätta tlensamma under dager. 
;\långa strä[va efter att fft båten till en slags torpmlbftt 

mcc1 alla dess egenskaper . Så t. ex. uppställ<le tli'tvaran<l c 
marinministern Bettolo i en utlyst tätlan följanrle fordran : 
bf1ten måste, då den flyter, vara i stån<l att göra tjänst såsom 

en 2:a klassens torpedbåt. 
Om fackmännen al' en eller annan orsak redRn nu tyin-

gRs att proci:oera sin ställning, lv<lor svaret hån Fran_krikc s[:: 
»o·if SJ·ömän båtar, som äro sjövärdiga», (Hoiltnau , stat10nsollel J 

;-, 

Uhorbourg). 
I rlen polemik, som förts mellan ituli cnam e löjtnant Ma 

ru1li och ingenjör Laurenti synas båda vilja tillskril'\·a dykbh-

ton rlet främsta rummet. 
Båda fackmtinncn voro också på det hela taget öfveretl f' 

om den jämtörelsevis ringa förstörelseförmågan hos en uml or
vattcnsbåt, och ansågo tlcn vara mest användbar umlor norlnn-

stftemlc fall: 
l) vitl öfYorvakandet af ett trångt farviltton och nngrepp 

piL där uppträdamle fientliga fartyg; 
2) vill anfall på en sluten blockalllinje. 
Sålcrles skulle uppgitten bestå i att delvis crsättR och 

Iörbiittra förut befintliga undervattensfi.irsvar samt att m ocl 
jitmförclsoyis ringa utgiltor upphä[va eller åtminst0110 minsk~1 
blockad- och llombardomcntfarau. 

Niigot tal om al'görantlc bcty<lclso äger o,i sitt hc rätti gan-
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dc. lGtt vapen h vars knraktiir nr lömskhet kan aldrig härska 
blott hilllh 

J\[J P elletan häfdRr doek fortrarande r1ct berättigade i att 
ti ll stor tlol b)·gga sin lllfll'inpoJi Lik p1L kommande npplh111in gar 
inom uurlerYflttensna ,·igeri ngcns område, och synes yilja för 
billigt pris och på kort titl förvärfva samma iuflytandc som 
E~1~land vun11it genom stora uppoffringar under en Ji'1.11g föl:jrl 
al nr. 

IJuruvirla han komm er alt l~·cJms skall framiiden ntvisR. 
Varnan<l c röster höjas r edan nu äfven i Frankrike och tl etta 
af dem , ln·ilka äro i tillfii.l! e att sj~ilfva atwän<ln båtmnc. 

Förutnunnde marinmini strarlie Lannesan och Lockrov 
uppträda äfyen såsom opponenter mot den nuvarande fran sk~l 
marinpo1itiken . 

Några notiser om öfvcrraskningar af tmnsatlantnrc före
li gga, likaledes om anfall ])il kriO'sfartyo· såväl under· o·A 11 o· ..._ b b l b<L h 

som stillaliggan<1e. Lyckaclo torpellulskiutningar hflfVfl ntl'iirts, 
i Amerika på 700- 1200 yards mel1 Adder och Moccassin; i 
Frankrike och Englflml på ungol'är samma R[stånd. 

Långa sjöturer ha[va förctagi ts unrler sY åm n a uti ska för
h~ll nnclen , oeh ett fierlal båtar hafva visat sig såsom goda sjii 
batar, si.irsktldt lär detta vmit fall et me<l Lake-typen. 

Tillbn<1 till och ve rkliga olyckshändelser hnfva förekom
mit. Ombordläggningar, silväl undervattensbåtar emellan som 
mer! an\1ra J'artyg, hafya ibland. visat båtarnos starl-:n konstrnk
tion. Vissa svårigheter mer! afseende på mö j l i g !Jeten att hii.lla 
dem i ständig tjänst bafva yppat sig. Amerilmnska regerin
gen är botiinkt på fltt i Atlanten hålla 2 på 5 och i Stilla hal'
vct 1 på 2. På amwt håll användas båtame 3 och 3, s[t ntt 
hvar båt har tjäust 3 dngar och fritt G. DettR mycket för 
personalens skull. 

Det framhållas , att llenna senare mi'tstc uttRgns på frivil 
li ghetens väg och erh ålla högre aflöning. 

Ynnna orfa

rcnhetcr . 

Mod afscen<1c på do l'orsvarsmerlel, som knnnn t tin lms an- ForRvrrrsmc

Vtlndbam mot undorvattcnsbåtamc, halva icke några nya fram- <:~~ r~~~~c~~1 -
båtar. 
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kommit. En hi.ig fnrt sättes af m ånga i främsta rumm d 
U nrler li o·o·a nrlc t-ill ankars m[tste yä] anorrlnarlc minl in jer aii-

na 
vt\nrlas på tillräckligt afstiinrl (2000 meter). St,\ngtoi prxlcn l'i.ir-

orr1as a E so n !liga, ä[ven nu n m ni ng påtänkes. 
För skydr1et mot torperlering r er1 ogöres p ii annat ställe . 

~lcrl h~·rlroskopcts tillhjälp har man sökt att i tirl upptiick a 
brttnrnc. .t\ miral Makarows soktionsindclninp; a[ fnr vrr ltnoL, diLr 
han placerar i nr l i katorcr för en hcstii.md rayon, synes ha f ,-a 
pröfvats i l~ysslanrl. Han kallar si n ltpparat fö r raclioson. 

RluLomrlömc. liurndaua brister och begränsltde egonskaper en uud r'l' · 
vnttonshiit ännu hnr, måste don <lock in om kortare oll or bngn· 
tid blifvrr en makt att räknn m or1. Det synes vnn~ en god 
politik att utan ö[verska ttning och öl'verpr orlnktion söka bibe
hålla r1c t r ätta förh iillamlot m ellan rle organi serade strirlsmeil
lcn , i <l otta fall molbn elen offonsivn slagl'lottan , rl et defen
siva kuströrsvaret och clo auxiliitrvnpen , s0m en fortsatt tek
ni sk-nauti sk utveckling kan merlföra. D et vore m åhänrh i.iJ\'en 
k l okt rrtt söka Irrststitlla ett visst vapens särskilda uppgift cwh 
rlilrp tt gn111da konstruktionen , clii sluppe man ifrftn dessa penrl
bnrlP rörelser, som tills rlnto äro ntmii.rkan<1c fiir torperlvapnet 
i sin helhet och sLirskildt [ör un<lcr vattensb[tten .''') 

(!~orts.) 
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Flottans sjukvårdspersonal. 

Dess nuvara~de ställning samt utsikterna till förbättring af 
densamma P~ .. basen af det förslag till ändrad organisation 
af flottans SJomanskär, som afgifvits den 23 juli 1904 till 

statsrådet och chefen för sjöförsvarsdepartementet 
af därtill utsedde sakkunnige. 

Af Gunnar Nilsson. 
:\larinliLkarc af l:a graden. 

Utl,ildning och avauceme11t inom den för sjukvården a[
sctlcla cl ~l cn af flottans sjöm::mskår tir, enli gt gälland e regle
mente: . för nilrvanwde i lml'vmlsak ordnall p<'t följamle s'i·iLt . 
SJukvardarno, SOUJ tdl!Jöra ukonomiko wpauicrna, utgöras i all
manhet a l ynglingar, värfvado Iör on tid af :2 år och 8 må
n.adcr;" ondast ett f[ttnl antagas efter karlshifning fr [m skepps
gossekaren med :skyl<lighct att kvarstii minst (i år i tjtlusten. 
Gn:derna äro l:n, ::?:a och 3:o klass sjö man . Den Iörl.Je~·edaud c 
utb1lrluingen består af ett par månaders rekrytkurs i exercis
skola, .. lwarvi<l utom allmiLnna militära skylrligbetcr oc b eu 
del olng·t rent l·l·t·· · ·· · l ·· . '. UJ 1 ara amnen 111 1nmtns: »nöjaktig innnnhls-
nmg, läslig handstil; nöjaktig kännedom om de fyra räkne
s~ttcll med l1ela tal och uågon känneclom om inom riket 
gal.lanrlc miitt- och viktsystem ». Dc, ::om varit skeppsgossar, 
haf:'a redan såsom sårlana erhållit undervisuing i ntimn
da a~nen . 3:e klass sj ukvårdareu skall härefter genomg;\ en 
~· manaders kurs å Hottans sjukhus i Carlsinona samt lika 
ang ~ill kommenderas som sjukvårdare ombord , eller i fall 

han eJ kau ftt tillfälle att sii lång tir.l tjänstgöra till sjöss, åter-
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stående del i land. Under »någon lloh af s,iökommenc'ioringcn 

skall ban gonomgft kurs ombonl. Har hnn mod minst hoty

get godkänd absolverat nämnda kurser , uppflyttas han, ungdär 

l år o[ter anställningen, till 2:a klass sjöman. Don hufvwl 

sakligu sjukvårdsutbiltlniug, r;om on i):o klass sjöman erhåll er. 

uestår således aE 6 måuaclers kurs å fiottuns sjukhus. För aU 

vara fullt beredd att genomgå elensamma bör dock rekryten i 

oxercisskolan hafva bibringats åtski lligt mora i teoretiskt af:so

ende än don »nöjaktiga » skriffärdigheten och räkningen ll\Cll 

hela tal samt »någon kännedom» om mått och vikt. Om han 

skall kunna uppfatta medikamentdoseringar, lösningars styrka 

och dylikt, som han från början får lot att sätta sig in uti , 

är god kännedom om mått-, mål- och viktsystemet samt riik

ning med decimalbråk absolut nödvändig, och synes det son1 

detta utan svårighet skulle kunna inläras i exercisskolans r c

krytkurs i de fall, där det ej redan iubiimtats i folkskolan 

Den kurs, som under >>någon deb af sjöexveclition skall l.ign 

rum för 3:e klass sjukvårdare, torde, som förhållandenann ge

stalta sig ombord, föga bidraga till yrkesutbildning annat än 

genom skaffande af någon sjövana. 
Granskar man vidare reglementet för sjömanskårens sko-

lor, så finner man, att 2:a klass sjukvårdaren umler en tid a l 

omkring 2 år kvarstår såsom sådan, och utt han ej har ntt 

häruneler genomgå någon som bälst kurs i sjukvånl såsou1 

kompotens för att efter den stadgade tjänstetiden af -U månn

der nppflytta3 till l :a klass sjöman. Den eulla ntbildningskur:'. 

som törekommor un(ler nämnda period, är oxercisskola [ör :2:<1 

klass sjömän, hvarvid af teoretiska ämnen inläres: god färdi g

het i läsning och skrifning samt räkning med hela tal och 

decimalbråk jämte gotl kännedom 0111 mått- och viktsysteme n, 

således bvad manneu egentligen bonle behärska, llå han bö r

jar sin sjukvånlsutbildning som 3:e klass sjöman. Olika kom

monderingar i land och omborcl utgöra tjänstgöringen för 2:a 

kl. sjukvår0arcn. För uppflyttning till l:u klass s.iömall fonlnt~, 

förutom nyss nämnda sammanlagda tjänstotid a[ -H nli\.IHtder 

endast att med godkänd t uetyg h af va genomgått kursen i ex er-
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cisskolan samt att i tjiinstbarl1et om lJor·ll som 2:a klass sjuk-

vän1m·o bafva erhållit minst botv()'ot 7 D tt · .. 
, , 

1
, . . " b · o a s1~tnamnda i\. r 

s~_l edes c en enda lordran l ör uppflyttning, som verk! i er en till-

bor yrkesgrenen. Enär e<rontlio· vidare b - [' , 1, · b 
... .. . b b - e orctau mom don-

samma for wtrvurande JCke finnes ocl1 s ' l 1 1 · · ... - ·a une a c en som bltfv1t 

l :a klass S]Omal l, kvarstår som såd·u1 sr1 1:1· . 1' .. · 
o _ c c , ,, c ng o wn ar S]uk-

vardare, verkar det förvånande att intet t l' 
. · 

1 
o • • • ' ' • anua ,ompetensprof 

l SJU <vard blJfvtt satt som villkor för UI)l)fl.)' ttning t 'll . 
.. 1 1 1 t 1 nyss-

namnc a ;: ~ss än tjt\.llstbarhetsbetyget 7 ombon1. Detta !'ör-

klarar ocksa, hvarför, såsom erfareuheton visat, o[ta al ltleles 

underhalt1gt folk uppfi)rttats till l·a l!· ·.. .. 
· ·' { dSS S]Oman. 

~l'örhållandet Lir nän;ligen, att betygen för tjänstbarhot 

ombord, som egontlwen s'lths af l'ar·ty . ·l"l ( 
. • b c " c c gs a mrCJI men son1 

~Tion :~.o.mlJ5t nog, bosty1:kas ai sekonden) ofta uel'unnits van~ 
c~_ tJor l~ogt td:tagua, nt:got som beror på dels det ol'tnst ringa 

tlllfal.~ ~ till betlomande al SJnkvårdames verklio·a duulio·het som 

nu torekomm er under en sjöexpedition, del~ fm·~,g~hik~rm·s 
oerfarenbet med afseende hiirå Den t]·,. t .... · ' 
3 " . c c. ctllS gormg, S0!1l utom 

- manm~ers kursen l exMcisskolan utfyller 2:a klass S].U I' ." ·-
darens ttd t .. - .. t ,vm 
b , . . ,' ~1 g~res na: an ~lteslutan<1e af kommonclerillg om-

ord, l kaserner och a vart såsom SJ.ukvttr -l'li'O Doll s , l 
.. t t · ' u, · 'v sr; o -

sa mng, son_J bärvid kan beredas, är mod nm·aramle b .. , 
)n el ]l t J l 

estLiul-
ser a ör iton hvadör folket ]'·. l . .. . . . 

]' 'tf _ .. ' _ ' Cd.LllllCOI Vall)el' Slg VHl 

I
ct -]a och sloli_eL samt allt utom förkofra siui yrkcssh'·l-IJ·o·ll't 

stall t f" t b · " ' ',_,u. 
te· c ,. ~ /r at - ~1~rn g:·iinsun molla n ol'örwli.gan o t.: h du g l iglJC-

n at s,llnndu olvoro·;wo·en fr·lu ~"l till l· Il . .. . 
, ... _, .. . . .'=' o · c ~.. .n <ass SJOI1Htn liir 

~l~ll vntando lUOjltg - lör de största medelm åttor, ja snart saoo·dt 

for hvllken som bälst. 

". ..Att genomsnittsuivåu för nuvarnwlo sjukv{trd f-lporsoual OJ. 
ett sanleJes hög· ]io·o-.,1. 1 .. ['" · k , ' "''='"' c ar or l sa 'ens natur D'irtill [-' 
nes emellertid ,. · • tu
tills ,. . .. :l.n~lU ~n orsak, som kanske mer än det bi t-
sk Il namncia gOl sJg gallande oc!J som i det följande närmare 

be\· belysas. Såsom redan antydts slutar, enligt nuvarar~do 
u s ~m m~lsor,. a vancement . för sjukvårdare såso 111 såc1nu mod 

PP yttnmg ttll l:a klass SJöman. Vill karlon gft vidare, måste 
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han ändra yrkesgren och genom absolvomn<le a[ kurser l' ör 
nLhiltlnino· till ckonom iundcroUiccr göm sig kompolont för ut -,., . 
nä m ni ng rlärtill. Den undervisning, som enligt 1:cgle:ncn Le t 
rör sjö manskårens skolor är bestämd för l :a klass s_Jukvanla_r• ·. 
utgöres af: dels underbcfi.ilsskol::tns all männa klass o~h spoc1a l 
klass [ör ekonomister, dels kurs »under sjöexpcchLJOll», deb 
() månaders kurs å flottans sjukhus. Den sistnämnda fö re
flnn os antagligen för att möjliggöra bestäm melsen i roglom on
tot för flottan , del I, § Bl , lwari stadgas, att umlerol'ficor , som 
inom sjömanskåren uthilcbts till sjukvårdare, är skyldig att 
<11\. så påfonlras, (jänstgöra i den yrkesgren , l! vari han fåtl nL
bildn i ng . I underbefälsskolans b Ma klasser, som till sa m mans 
tao·a en tid af 1 år , bvaruncler sjukvårdaren sålccles är nhso 
lu~ fritagen fr ån a1l sjukvårdstjänst tillmen för elen senare, erhhl 
ler han undervisning i enelast för egentliga ekonomister stmlgatlt 
itmnon. Den kurs »under sjöexpetlition ", som i skolroglomontcl 
omtalas, afser äfvenlodes utbildning till ekonomist umlcr UJ.lt>
sikt uf redogöraren ombord samtidigt med att karlen är försll! 
sjukvårdare därstädes. Oaktaclt [rån sistnänmcl_a iöl:hå11ancl e, 
som nu ej m edför någon strängare sysselsäUmng, mtet lu n
der förefinnes för ekonomiutbilclning, lär i praktikon donsnm mn 
<lock 1J1ifvu ungefär lika mod noll , då om bonl i:t <lessa tnrt.vg 
alltitl ordinarie redogörarebiträde finnes kommomkradt oeb 
denne naturligtvi s sköter allt ln'acl som till biträde åt rurlog\.,
rcn hörer. Nämnda reglementsbestämm clse måste alltså ld,-

Iöljas af ett ?. 
För en l :a klass sjukvårdare tillböra alltså, mod umlan 

tag af kursen å sjukhus, alla kom petensvillkor för a V<UlCom c.nl 
Lill underofficerskorpral den rena ekonomiyrkesgrenen och l en· 

don som vill avancera, koncentrerar sig sålumb intresset p;t 
förl~ofran inom sistnLimn<1a gcbiet såsom det hut vmlsakli gn 
under <let, hvad till sjukvården börer, såsom en bisak, läinnnc; 
å sido. Do verkligt dugli ga sjukvaxdame gå h itngonom 1 all
mänhot förlorade för yrkesgrenen , då man ju ej gäma kal t 
begära, att de, om utsikt ti ll a\·a nccmont förefinnes ä annat 
håll , skola umlerlö.tu att bugagna sig häntf . :Moll nuvaranch 
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st rän~t i anspråk tagna uncl orbcfälspersonal är det n1tgot verk ligt 
cuastaeJHle, att. en nnclororti cur eller underofficerskorpral enligt 
nyssnämnda § kommenderas som sjukvårdare. De göra uästan 
uteslutande tjiinst som redogörare och ekonomiunclerofll ccrarc. 
Utom Llot att sålunda don utb ildning i sjukvård, som staton 
påkostat till unclerolfi t:oraro och underofficerskorpraler befor
drade f. d. sjukvånlare, är nästan absolut bortkastad , medför 
syston:et (\en stora olägenheten a[ svårigllet för god rekryteri ng af 
SJU kvanlsuersonalen. Inträ< loL i en yrkesgren, hvilkon är don 
enda inom vapnet, <hr ej befordran till underoffi cer ägor r um , 
kan nämlige11 ej vara särclelos lockande. Autalel sjukvfuclaro 
å 1 :a okonomikompanict, Iör närvarande knappa 30, umlerst i
ger också a fsevärd t behoivet. 

En ytterligare orsak till den otillfredsställande stånd punkt, 
hvarå yrkesskickligbeten bos sjukvå rdspersonalen nu L>oJi.nnor 
sig, är (\ en korta tid, 2 år 8 månader, på hvilkon de vär fva
de, som utgöra omkring hälften af antalet, antagas. Under 
hela tjänstetiden äro eller åtminstone borde dessa vara under 
utbild J1 i.ng ocb hinna ej ens blifva l :a klass sjömän föni.iu tid
punkton för afsked är inne. De nå sålunda alLlriu den orad 
af utbilcluing eller pålitlighet, att. cle bereda vapnet ~ågon :ork
hg nytta. ~lan är hänvi sad till ett ständigt ombyte af folk. 
som CJ kommit ur elevstadiet förr än de afgå. Afvon hiirvid
lag . ka~1 därför m od log p~tstås, att den af staten påkostade 
utbildnmgcu är bortkastad . Det är nämligen en verklig olä
g?nhet snarare tin en fördel, att <lo L d. stamanstälklc sjuk
vardarna kvarstä i beväringen, euär desamma, som i m[tJ Jgu fall 
VI sat sig vara dåliga, ofta utstraffade subj ekt, under inkallol
~-~n. till st<t<lgacl repetitionsöfning inverka ofördelaktigt på clou 
ofnga be v ~iri n gen. Ma n sk ull c k nuna tveka att det vore on 
lätt sak att blifva dem kvitt genom a.uväi;dallllo till nunan 
tJänstgöring, men värnpliktslagen och tillbörande bestämm el
ser lämna ej möjlighet härtill. 

llärmed torde ohållbarhoten af det nuvarande systemet 
vara till fullo ~tclagalngd. De lmfvudforclriugar, som böra sUd
las på ou blifvancle organisation ni flottans sjukvårdspersonal, 
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låta sig , på grund af hvnd so m bli[vit ~nförclt, lätt <1e\1ncoras. 
Dc i.lro: J) ;,jukvårrlsp crsoncden slrcdl btlda en :;arszcdcl yrkes

g·ren med avancemcnt till de olika unde~·officers~railerna ~Juli 
öfverensstämmelse rned ö frige~ delar· af SJömanskaren; 2) sasom 

komp etens för avanccmcnt får enelast 1'äknas 2 egen_ yrke~;g~·cu 
ådagalagel slciclclighet och lämplighet; 3) anstcillnmgsttel~n masl.t 

utsträckas i den rnån, att lea-rlen eft er afslutacl utlnlclnzng leva~ -
stå·r i tjänst minst lika lång tid, som åtgått för at~ a( lwnom 
göra en duglig sjulcvår·dare; 4) noggrann t urval bor _aga 

0

1·w n 

vid rekryteringen för erhållande af fullt lärnplzga SJUkvi~rds-

~~- . [ 
Det betänkande med förslag till ändrad organisatlOn ör 

f-lottans sjömanskår, sorn a t utsedde sakkunnige afg.ifvits. i jnlt 

1(\04 förelio·o-er nu offentliggjorclt, och det är därtör at stort 
u l bb . l 

intresse att närmare undersöka, huruvida de ofvan pre~ tsernL L 

fordringarna låta sig [örenas m ed den plan , som kon~tultter~tLll 
upl_Jställt, och om på busen at densamma ett antagligt utbJl :~ 
nino-ssystem kan åstadkommas för sjnkvårdsyrkesgrenen. For 
det~a · ämlamål torde det vara lämpligt att göra ett utdrflg ur 

betänkandet af bvad , som bärvidlag speciellt kommer i be-

traktande. 
Enligt förslaget ingår sjukvårdsperso t~ al.e n såsom delar nl 

utH.lero[(icers- och sjömanskåre rnus okonotma[llelnm gar. . K?tn

mi tteracle ba[va tagit u n der öl'vervägancle, lmru :H~a eJ SJ u k
vi\nlsunderoHieerame borde utbrytas nr ek~ n.ouual tl cl nt :l g~t 1 , 
men funnit d8 tta oltlmpligt, <lels emedan svangb eter l sa lnll 
skulle yppa sig att åstadkomma jämnhet i bdon1ri.tJgen, t1c b 
e

1110
clan llet ansetts, att sjukvårdare för hefon1ran ttll u ndero l

ticer skulle o·enomo·å samma kurser som andra ekononnstcr. 

Angåeu(le cle~1 kon~peteus , som m e(l speei~ll hänsyn ti ll sj~tk.
vi'trd skall nl_Jpställas såsolll villkor för l.Jelordran ttll unl1et oL-

1icer, är intet föreslaget, bvaremot yttras i betäukanc:et, att sn

\1ana kompetensvillkor äro afsedela att fastställas. h .. omtmt:c~ 
rade öfyerlämna sålunda (letta till vederbörande läkaremymlt g

heter. I3eforilran till underoHi.eer föreslås att ske 1 tm med 
öfriga ekonomi män (utom hornblåsare), dock med iakttagande af 

att ett visst minimian tal af ekonomiafd elningens nn c1erofJ ice· 
rMe skall tilll1 öra sjnkdtrl1en. Angåen<1o dessas tjänstgöri11g 

till sjöss säges, att de böra kommenderas å sjuktransportfar
tyg samt >>såsom rerlogöraro å mindre fartyg, där läkare ej 

iinnes kommem1erad. ~ Utom nu be!intliga grader tillägges en 

11y: UIH.leroffker a[ 2:a klass, hvurförutom nuvarand e under

officerskorpralerna föreslås att i stället kallas örlogskorpral er 
och för un<l erofficerarno titeln Iältskär. Sjukvi\.rclspersonalen 

skulle komma att utgöras a [ följ ande antal mol.Jiliseringsbnrt 
underbefä l och manskap: 

F laggfältskärer ........ ... ..................... _ .. ... \ 
6. Fältskärer af l: a klass ... ................. ... f 

af 2:a klass . .. ... ... ... ...... ... . .. .J.. 
Örlogskorpraler .................... ... ........... . s. 
l: n klass sj ukvårclare .................... .. .... . l 
~;: :: :::::::::::::::::·:::::::::! (j (j. 

Summa 84. 
Underofficerarne utgöra 11,2 procent at !Jela antal et ; ör

logskorpralorn a 1-1-,3 procent af manskapet. Utom dessa till
komm a icke mobiliseringsbara sjukvå rdselever, hvars antal 
m1tste komma a.tt bero ptt rekrytoringsl.Jehofvet. Såsom er

sättningspersonal vid mobili sering beräknas 10 procent at slu t
summan , ocb synes kommitten vilja uttaga donna bland I. d . 
stamansWJlda v~iru pliktige. 

13eträffam1e an tag n in g af sj ukvih·dare är det kom m i tter<t

cl es mening, att behofvet skall fyllas medelst kontrakt. An
stä lln ingstid en för sä antagne skall lika väl som för det till dc 
mili tära al'cleluingame hörande, hurvudsakligen från skepps
gossekåren karl skrifna mauskalJet, vara G år m ed det t illii,< ro-et bb ) 

att en hntr , som aflagt godkänd examen i umlerbcl'älsskoluns 
allmänn a klnss , är skyldi g att kvarstå 2 år utöfver anstä ll
ningstiden samt dessutom 2 å r för bvarje ytterligare aliagd 

examen. Örlogskorpraler, som uppuått JO års ålder och hafva 
20 tjänstei:tr samt minst gollkänd i tjänstbarbot oclt goclt i 
uppförande, äro berättigade att kvarstå till 55 års ålder, hvil-



ken [ör öErigt är pensionsg riinsen för sjömanskåren. l\[?cl h itn
syn tili u tiJi ldniDgeu så har ti<lcn icke m ellg i[vi t koumntteradl· 
att utarbeta något fullständigt program. Antydningsvis förL 
slås emell ertid utstr tickning af rekrytkursen för elever m.~d 
början 1 novemuer i stället för l feb ruari , sås~ m hittill s. " \_ ~· 
ven Wreslås att i kompetens för uppflyttmng tlll l:a klass ::>Ju
man inom annan än militärafdelningen inrycka genomgående 
af en kortare kurs, lämpad att sätta karlon i. stån<l att öl\'u 
honom vid olika t.jänstelillfällen tillkonnrmude lJcful. Fiir i i[ 

rio-t betonas , att kmscrnas antal lJör inskränkas, mon att de 1 
st~l\ et böra pågå läng re tid. II vad be[orc1ran angår , så fli n·
slås lJhml annat, att uppflyttning till örlogskorpral (mo tsYarar 
nu varawle unclcroHicerskorpral) skull kunna äga r u n1 el' t er 1 t) 
års tjän stetid utan genomgående aE umlerhefälsskolans a\ln: än na 
klass . Sådan örlogskorpral kan emellertid ej befordras tJllu u-

deroWccr. 
Då ingen läkare varit adjungerad i kom mi t ton, ha en 

del speciella önskemål, som kansko möjligen legat utom ram c11 
för cless arbete , ej kunnat tagas i bctraktamlc. Till följ <\ hi lr
a [ [örc[aller sjukvårdsal\l clningen , lwars rätta funktion v id krigs 
ti\lli.\.lle ej är elen rninst viktiga, att vara något styfmoclcrligl 
behandlad i jämförelse mod öfriga afdelningar af sjöman ska
rcn. Vid ni.lnnnrc granskuing a~ kommitteratles förslag lin ner 
man emellertid, att det i hu[vud snk uppfyller clc fordringar , 
som oEvan uppställts moll afseende på sjnkvårcls JJ e r t~o nalens 
fulla likställighet m od ö l'riga nfllc\ningar i avancement och n l

stri.Lckning aE anställningstiden samt att, då frågan om ul

bilclnirw och kompetens lärnnats öJJpen, tilll'ällc otv ifyclakt. J!-":1 
rcsorve~ats för ordnande a[ organisationen på ett tillfrcdssUil
lamlc si.itt, något som ,,[ det följande tonle fn1.mg~t. At~ sju k:
vårllspcrsona\en ej skulle bilcla en särskild afdclniJ.lg. l~r t:Jg 
utan ingå i ekonomiafdelningen , kan, då ett visst mmmnantal 
underofficers- och örlogskorpralsbeställningar garanteras, eJ 
medföra några olägenheter, för så vidt blott med hestäm<l~1 ct. 
kommer att fastslås, att personalens av<"tncement och ntbJi d
ning enelast göres lJcrocmlc af sjukvårdens intresse. D etta 
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Sistniimnd a n li\.stc vii. l vara kom mi ttenulcs men i no· oaktn,<l t dc .-,, 
sti pulerat såsom villkor fö r l>el'onlran till unel eroff-i cer genom
o·[lcnde al' sa mma klas8er i underbefälsskolan so m för ro<lo crö-n n 
rare, d. v. s . ej blott <l en a\\mi.\.nna utan ähen spcc; in,lkl asser; 
för ckonomistcr. I förslaget onmilnmes ju nämligen, att sjuk
v[trdarc för avanccment till nn<lorofrice r skall uppfylla <lo kom
petensvillkor Ri\.so m sjuk\·1\.nlare, b vilka mi\. varda J'n st,FJI.ill ldn, 
)Jvarmcrl C\j kan a fses annat än inritttandat n,[ on spc cialk l fl~S 

i und erbefälsskolan för dclll (något, som Hu saknas) . Då <l ot 
vidm·c yttras i betänkandet, att sjukvårclsun<lcrol'fi cerarn e skola 
tji\.nstgiira »Såsom rctlogörarc i\. min<lrc fmtyg rliir bkare c] lin 
nes kommendemd », så Jö refal lcr cl ct cm ol lortid som om uttryc; ks
sättet här är mindre lyck li gt val\lt, då kommitterades mening 
i det föregåemlc otvih·elaktigt måste anses rätt uppfattrul. Om 
det i stäilet hade hotat: ntt sjtilzYå rcl sunclcrofficerarc bland an
nat afses [ör tji'instgöring såsom sjukvånbre å mindre fartyg, 
<lär li'ikflrc oj finnos komm enderarl, oc h att rle där p:'t samma 
gång skulle kunna bestricl n, rcrlogörarebo[attningen , s{t hade' 
intet däremot varit att anmiirka. .Att unclerbefäl sskolnn s a ll
männa klass hör ingå som kompotens för befordran äl'vcn till 
sjukYårdsunderofficer tord e vn,ra rättvist, mon lwarför en sjuk
vånlare full ständigt sknll genomgå specialklassen tör ckono
mister, är sd'Lrt att fatta. Då behof\'et af recloO'örare är stort b 

och deras tjänst. ombord därför d elvis bchöfver skötas af un-
derofficerare från andra y rkesgrenar, så ligger det nära till hanrls, 
att sjnkvårrlsun<leroHicerarno åläggas denna bi syssla å mindre 
fartyg. Häremot finnes också intet att invända , om blott rc
dogöraretjänstcn uppfuttas såsom en bitjänst i likhot mod l1 vad 
som m1 praktiseras å mindre fart~' g, såsom skeppsgossebriggar 
och torpedbåtar, där uppbönlsstynnännen samtidigt bruka vara 
redogörare. Styrmii.uneu ba e] geno mgått specialklasson Ji.ir 
ekonomister i underbefälsskolan och hafva dock visat sig sköla 
nämnda befattning till belåten het å dessn, fartyg. Ni.\ r så är 
förh ållandet, inses ej, hvarför en sjukvårdsunderofficer icke 
~kull e kun n n, g ii ra detsam ma. Då emellertid elen tjänst i land , 
a sjukhus , nppbörclsdepotcr, cxpc<1itionor m. m. , hvartill r. u 
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sj ukvånlsun(lero!'iicor skulle användas, betingar en viss färdigl id 
i bokföring, så borde en elementär kurs däruti ingå i r~on spc'
cial ldass för sjukvfm]aro i underbofälsskolan, :som bör lnsbUll
las, ocl1 kunrle lämpligen dänid vederbörlig hänsyll tagas ähun 
t ill hvad som till nämnda befat tning som redogörare hör . l 
så fall måste en sjukvärdsunderoff-icer med fullt fog anses koru 
potent att, jämte sin hufyu(lsakliga befattning såsom sjnkYfn
clftro, ä[ven sköta redogöraretjänsten ä nämnda slags fartyg. 
Med denna järnkning i principen skulle sålnndfl kommittön :-: 
förslflg angående umlerofficerarnes kompetens och tjänstgörin g 

blifva fullt approbabelt. 
Kommitten föreslår v idare inlönmclo af benämningen 

fiaggfältskärer och fältskärer af l:a och 2:a klass för sjuk
vårdsunderolficerarne. Denna titel har det för sig, att don iir 
kort, svensk till ursprunget och gf1Lmnal, såsom ursprung] igm1 
använd för viss vid försvaret anställd sjukvårdspersonal. Ti
teln har emellertid seelermera öfvergått till en civil benämnin g 
fö r utö[varne af det s. k. fältskärsyrket, som för närvaran dv 
ilnnas i cle tiesta städer och hvilka genom oHa l'örokomnwn dl~ 
okunnighet och kvaeksalvareverksamhet åtnjuta ett ::tllt annat il11 

o·odt anseencle. Denna föråldrade institution är emellertid upp-
b o 

h äfrl sec1an (i år tillbaka, om ock nu befintlig::t fältskärer lo rt-
farande tillåtas u töfva verksambet såsom sådana . Då sålu nda 
efter · on knapp mansålder civila fältskärer skulle hafva upp
hört att ex.istem, komn:trJ titeln att öfvergå till en rent milit iil' 
benämning, hvarefter det vore att hoppas, det dess blifvanrlc 
innehatvare skulle skaffa den ett bättre anseende än den l'ör 

närvarande ger . 
H Vtl.cl beträffar antalet till sjukvån1en hörande und or\Jo-

fö.l och yrkesntbildac1t manskap, så lun kommitten upptagit 
detsamma ti ll sammanlagd t 84. Detta är beräknad t enligt mo
biliserino-sbehofvet tör 12 pansarbåtar af 1 :a kl., 4 aJ 2:a kl, 

b (' 

7 af 3:e kl., l pansarkryssare, 5 torpec1kryssare, l jagare, 1 

kanonbåtar af l:a kl., 1 af 2:a kl. och 2 handminefartyg. Diirntt 
måste åfvon ingå personal för 2 lasarettsfartyg förntorn sjukhusen 
å Oarlskrona station. Då sålnndn, vid krigstil lfälle största rlc-

- 4m -

)en af personalen åtgår för sj u k värden om bord , återstår en
dast en mindre (lel för komm endering i land ii stationens sjuk
hus m . m . Emel lertid finnes ott godt sjukvårdarematerial i be
värin gen , som, då don uttages blaml ej sjögående folk, med 
tämligen stor säkerhet är att påräkna vid en mobilisering och 
sålunda väl lämpar sig för fyllande af behofvet i land utöiver 
tillgången på stammanskap. En kontingent beväring· utbilda::; 
årlige~l å flottans sjukhus i Carlskrona, men som de där tjänst
göra 1 ogenskflp af elever, inverka de ej på. ordinarie behofyet 
af stammanskap. Det sistnärnndas placering under mobilise
ring ociJ. i frod~tid framgår oj al kommittens förslag. För att 
utreda !IIlräckhgheten af personalon äfvonsom hmuvida full 
syssol sättning kan beredas det nämnda för mobili serino· borö.k
nade antalet ähen j fredstid uifogas följande förslag för per
sonalens tJänstgöring. 

sjukvårdspersonalens tjänstgöring vid mobilisering. 

Per:-:nnal. 

Flagg.-U. O. och U. O. 

af l:a klaRs ............ - -- - ----- 2 1 3 _ __ _ _ _ G 

U. O. af 2:a klaRs .. .... --- - ---- --- 2- - 2-- --- 4 

Örlogskorpmler ......... - -- 7 - - - - 1 - - - _ ·- ___ _ Fl 

l :a, :!:a, och 3:o k lrtss 

---:.~än ....... .. ........ . 24 4- 2 5 (j 1 - 1 212 4 fj _.- GG 

R tam sunrrna 1241 4: 71 21 51 G l l Il *f)l 51 ni 21-1- + -1-1
1

84 
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sjukvärdspersonalens tjänstgöring i fredstid. 

Som intet öfn in gs- och utbil1luin gsschemn flnn os angil'\·l't 

kunna förcståeiHle tnbcller ej göm anspråk på a1mat iin 1'1\ r

siik till utredning af den föroslagna pursoiHtlens tillräckligli ct 

Det torde också. otvitvelaktigt vara fallet, att den så är. R;\ 

som [rnmgår af tabellen öEvor tjänstofönlelniugcn i fr.mlsti d, 

tao·es hela personalen äfvon då i anspråk -! underoffJCoraru 

ocl1 8 örlogskorpraler äro därvid afso1l(la för tjitnstgöring om

bonl å mindre far tyg utan liikare, i enligh ot m od IJVad soin 

framh ållits såsom önskvärdt. För tjänstgöring å Hottans sjnk 

lms fordras i fredsti d 3 underofficerare. Den älclstc af 1'los:-;, 

afses ti ll sj ukhusunderoffi cer med exped i tianstjänst ~notsva.ra ll 

de <len nuvarandes (som är af styrm ausstnten). At cle öfn gc 

afses 1len ene för tj änstgörin g i stä llet för sköterska å afild

niu o·on för veneriskt sj uke, som narkotisör och såsom jomhal

van~l o underoffi cer, och den andre såsom l.mrlmästare, bitriidc 

å obduktionssalen och jourhaf\'nncle. Då inrättande af ett apo~ek 

för stationens bebo[ i Carlskrona, hvilkot sk ulle medföra uotydl!g:t 

förd elar och besparingar, jitmtc ett rationellt onlnandc af fartyg~ 
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uppbördernas .~ep6t, endast torde vara en tidsfråga, så behöf

vos en unelerofficer för expedition och biträde å dessa ställen 

A Stockholms station torde kompaniets expeditionsunJerofficer: 

lätteligen kunna sköta den där betydligt mindre uppbörclscl e

p6ten. Skillnadcn mollnn personalbehofvet i krigs- och freds

tid u tgör 68 , oc h fln11es det intet som hälst hinder för att detta 

utfylles mod utbilclac!e vämpliktige. Som fijrut n ämnts, äro dessa 

ett goclt material , och seelan do om några år erhållit 10 må

nad ers utbildniLlg, blifva de säkerligen väl kvalificerade för 

tjänst i land såsom sjukvårdare å ordinarie och provisoriska 

sjukhus, kaserner, varf och distrikt, hvarför bör tillsos att till

riickligt antal af dom årligen uttagas. På grund af ri;
1
o·a sjö

vana torde de ej lämpa sig för sjökommendering Vid 
0
mobi

lisering beräknas endnst en underofficer vid flottans ordinarie 

sjukhus i Carlskrona, beroende p å att vid sådant tillfälle den 

större tillglingen på liikare gör underofficerskrafterna obehöl-Jiga. 

De kunna med fördel i stället placeras på de provisoriska sjuk

husen. 

Med hänsyn t illmöjligheten af att för on enligt of vanstående 

plan organiseracl sjukvårdsp ersonal ordna en rationell utbildnino· 

o t d d 
"'' 

sa or c etta u tan svårighet låta sig utföras. Kommitten llfl.r 

ej haft t illfälle till utarbetande af något allmänt schema därför 

ocb då naturligtvis kursernas längd oclt den kompetens, dc 

äro afsedela att gifva, för sj ukvårdsmanskapet m åste ställas i 

analogi med för öfriga yrkesgrenar gällande bes tä mmelser, så 

~an ej för rle . förstnLimi~cla n ågon detaljerad plan hiir uppgö

ras . Dock torde mtet hmder föreligga för att i enlighet med 

de allmänna grundsatser, som finnas antydda i betänkandet, 

uppställa bufvuddragen af de önskemål, som tillhöra et t bli f

vand e skolreglemente för sjukvårdspersonalen. 

Planen för utbildningen bör vara ordnad så, att ilels ele

verna före den egentliga sjukvårdskursons början äro vitl Jör

~ered~a .för .sitt egentliga yrke genom en rationell rekrytsko la, 

c els bllrack!Jg sysselsättning beredes manskapet iifvcn vid kom-

1118Ddering om bord, dels underbefälsskolan kan genom u-ås e
1
· 

all tf" . 1 o • • l · . . . , "' . 

or ang tir efter seelan bclordran till l:a kl. SJöman iiut rum i 

Tidslwijt i Sjöväsendet. 
,.., 27 ' 
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ändamilJ att så stor del af personalon som möjligt måtte fö rc
finnas fullt yrkesutbildad. Under sjökommenderingar bör all 
tid närmast föregående teoretiska kurs repeteras af: 2:a och iJ: c 
klass sjömän och betyg däröfver gifvas af fartygslälmren. ."i r
vonledes torde det vara lämpligt, att tillfälle beredes manska
pet att ombord inlära och aflägga partiell examen i don toore
tiska samt de ombord möjliga praktiska (lelarne af (len sjuk
vårdskurs, som de närmast äro i. tur att genomgå. Därigenom 
skulle de erhålla sysselsättning under sjöexpeui.ti.onerna, hvil
ket numera brister, och skulle arbetet vid följondo fullstän
dioa o-ononwåendo af kurserna i land underlättas. För att in-

:::,<· t? h 

hfimtas å nämnda sätt lämpar sig naturligtvis allt , som i.nliin ':-, 
genom lfisning i. böcker. Vid betygs afgifvando Iör IullsUin
digt af:slutande af viss skola, bör dock den betygssättande Iii
karen förvissa sig om, att karlens kunskaper i de ombord förul 
absolverade ämnena äfven vid slutliga examonstilHället öfvc r
ensstäm ma med det om bord erhållna betyget. I fall så befin
nes vara förhålbnrlot, något som bevisar grundlighet i läsni n
gen, borde kanske det senare något höjas , hvilkot tonlc bi.drng:t 
till att uppmuntra läsningen under sjöexpoditionorna. All n 
kurser Göra afslutas med examen och endast godkiimla betyg 
berättiga till uppflyttning, med undantag af hvad som i detta 
hi~nseende särski.ldt gäller örlogskorpralsgraden. Möjlighet att 
mer än tvä gånger genomgå samma kurs torde ej böra förL'
J-innas. N u gällande bestämmelser om skiljande frän kurs måste 
bibehållas. För sysselsättande af i kaserner och ombord kom
menderadt fullt utbildadt manskap, bör detta dels vänjas vi d 
instruktörsverksamhet, dels vid befattning med tillverknin g, 
iordninggörande och inläggning af ·rörbandsmatoriel. 

De kurser, som torde böra fastställas , ~lro rekrytkurs, kur
ser för 3:e och 2:a klass sjömän samt underbefälsskolans all
männa och specialklass. H vad då först beträffar rekrytskolan, 
så måste, på förut angifna grunder, utom öfrign, nuvarall(1e 
ämnen uti densamma ingå god färdighet i räkning med doci
malbråk samt fullständig kännedom om gällande mått-, m111-
och viktsystem. Dessa fordringar kunna oj anses för höga, th 
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för ni:trvarande alltid en del aE eleverna redan från folkskolan 
befunn its fullt h om mastaclda i nämnda ämnen. Utsträcknin_ 
gen af tiden för rekrytutuildningen, som föreslagits, torde också 
god t moclgifva on ökar1 undervisning i nämnda hänseende. En
dast ynglingar, som häruti erhållit godkän<1t betyg samt visat 
si g ordentliga och framför allt nyktra, antagas att såsom 3:e 
kl ass sjömän genomgå kurs å flottans sjukhus. N yktorhet 
måste särskildt betonas, enär mer eller mindre berusade per
soner äro absolut olämpliga att bandskas med sjuka och hvad 
till deras vård höror. Opålitlighet härutinnan bör därför sti
puleras såsom orsa~z till skiljande från sjukvårdskurs. Här
jilmto måste vic1 antagningen hänsyn tagas till tvämw öfrign 
egenskaper, som äro af största vikt för en sjukvårdares all

vän dbarhet, men som, af den nuvarande uppsättningen att döma, 
föga beaktats, Den ena är lämplighet med afseende på hand
lng och intresse för vård af verkligt sjuka kamrater, don an
dra vissa befälsanlag. Sjnkvårdaren äger nämligen att äfvon au
svara för ordningen bland patienter och besökande i don sjuk
sal ell er sj ukhytt, h varest ban tjänstgör, och därvid fordras 
ett bestämd t samt med vetet uppträdande, om han skall kunna 
göra sig åtlydd. Uttagningen af sjukvårdspersonal bör, af lätt 
inseel da skäl, i främsta rummet sko på frivillighetens väg, och 
förs t om behofvot ej på så sätt skulle kunna fyllas, torr1e kom-

. mendering tillgripas. 
Kursen för 3:o klass sjömän å fiottans sjukhus bör hafva 

karaktliren af proftjänstgöring och för öfrigt ordnas un<lor G 
månader, så som den nu äger rum för nämnda klasss, med 
teoretisk och pmktisk utbildning. Ungefär lika låno· tid 
t b 
orde böra upptagas af kommendering som 2:e sjukvårdare om 

bord eller i land utom sj nk huset, innan uppflyttniug ti Il 2:e 
klass sjöman äger rum, hvilket sålunda skulle kunna ske efter 
omkring 1 år. 

För att vinna nödig stadga och säkerhet före nppf-lytt
ni:1~ till l:a klass sjöman, torde 2:a klass sjukvårdaron böra 
sta l denna grad minst ett par år, under hvi.lken ti(l han hul"
vud sak1igon skulle tjänstgöra såsom 2:e sj nk vårdm·e om bon l 



l 
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och i land, hälst det föna. De kurser han dessut_om bör ge-

o.;:, ;;
1
.
0 

erld"st en (:j månaders sådan å flottans s]ukhus samt 
UOLll 0 co cc "' .• • : . • d , ' 
den af kommitten föreslagna korta kursen for _bJbnngan e .'.~f 
fänlighet att utöfnt honom efter uppflyttning t1ll l":a klass s~u-

t .lll· de bef•1·1 hvilken såsom nyss papekats, for man l \:Omman < • , • . 

· l " d e är särdeles beböflig I kursen å sJukhuset, som S]U <var ar · ·... . . . . o· " • .." _ 
hälst förlägges till året närmast fore uppflyttmngen, m,.,ar ~-a 
. te retisk del endast repetition a[ samma lärobok som fur som o .. 1 s f". 3:e klass sjömän, hvars innehåll då bör vara srna t. om ~I-
ut nämnts kan tillfälle till examen i den sistnämnda mod fm-

rlel beredas ombord. . .. 
Har sjukvårdaren sålunda avancerat till l:a kbss ~]oman , 

återstår för honom att genomgå undorbefälsskol~n . ~a grm~d 
af anförda skäl bör tillfälle härtill beredas tämhgen t~d1gt, for
slausvis inom de första åren efter uppflyttningen. Efter hva(l 

o f '"tnga" slr" ll underbefälsskolans allmänna klass sotn svnos I <• , , u• . 
verka ~1lmänbildande och sålunda utgöras af änmen med sam-
ma betydelse för alla yrkesgrenar. Huruvida det. måt~ af alge
bra, planimetri och stereometri, som nu ing~r 1 !ordnngan~:~ , 
är al' nåo·on betydelse för utbildning af en s]ukvardsunderoiiJ 
cor torcfe dock kunna betvifias. För ernående af don ~klok
Jio·l~ot inom eo·eu yrkesgren, som berättigar till under~fhco:·s
b~fordran är ~let nödvändigt, att en specialklass för sJukvar
elare inr~ttas inom underbofälsskolan. Donna skulle äga r~ull 
å flottans sjukhus och omfatta: teoretiskt, noggrannare utbJld
ninO' i sårbehandling, desinfektions- och förbandsliira, b1trmle 
vilt operationer oeh narkos, dispensering af läkem~<..l~l, oo~'tk :~ 
badformer samt förtrogenhet med transportmedel for salctdc 
ombord jämte ~>Tunderna för desin[ektion af fartyg och kaso_r
nor; praktiskt, ~m der anställning: halfva tiden såsom ~ms;ang 
sjukvårdare å egen sal, inhämtande af vm:n att reda .. sJ~ .. s~1S0 1•11 
så(lan, haUva tiden såsom biträde å operatiOnssalen_ for l:Olv:nf
vande af färdighet i sterilisation, förbands berodmng, ~Jtra<1 e 
vid operationer, sårbehandling, naroos m. m ... Ku:·sen a S]Ul~
lluset anlägges på att bibringa sjukvårdaren formaga att r~c1 ~1 
sig uå ogen hand. Uti nämnda ämnen linnes !ör undorbefal s-
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skolan ingen fastställd lärobok, hvarför denna brist hör afhjill
pas . llärtill kommor ytterligare don korta kurs i Lokl'i.\ring 
och reglementen samt uppsättning af skrifvelser, hvilken llels 
är af behof för sjukvårdsunderofficeren såsom sådan, dels skulle 
sätta honom i stånd att utöfva den ofvan diskuterade redoo·ö-

"' rarebefattningen å mindre fart)rg. Såsom villkor för befordran 
till örlogskorpral och vidare till underofficer, med bufvudvik
ten på sistnämnda grad, torde följande fordringar böra upp
ställas : god k än cta betyg i underbofälsskolan, lä m pli g b et s[tsom 
underbefäl och förmåga att reda sig på egen band jämte on 
viss tjänstetid som l:a klass sjukvårdare. Undantagsbestäm
melsen om uppflyttning till örlogskorpral efter 1 O års tjänst
göring, äfven utan föregående underbeEä1ssko1a, hvilken kom
mitten föreslagit, kommer väl till pass äfven inom sjukvården, 
då palitligbet och ordentlighet i förening med goda sjukYårdare
egenskapcr kunna förekomma hos en karl och göra honom för
tjänt af befordran, äfven om han ej äger just de Pgenskapor, 
som kvalificera till underofficersbeställning. Om utbildningen 
ordnas på detta säLt, skulle sjukvårdspersonalen till stor del 
komm a att bestå af l:a klass sjömän, som afiagt examen i un
dorbefälsskolan, bvilket vore en väsentlig fördel. För vidare 
befordran såsom underofficer skulle samma grunder som inom 
öfriga yrkesgronar göra sig gällande. 

Af don företagna granskningen torde sålunda framgå, rttt 
kommittons förslag lämnar utsikt till on tidsonlig organisation 
och utbildnin g af Hottans sjukvårdspersonal. Från läkaresyn
punkt är det därför att hoppas, det {örslagot mäLte finna oU 
gynnsamL mottagande, och bar donna lilla uppsats gonom att 
belysa förhållandena vid S]. nk vårdon kunnat bidrao·a dertill sr ~ b ' u .. 

är dess ändamål fylh.lt. 
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Årsberättelse i reglementen, fö1·vaUning samt 
hälso- och sjukvård för år 1903. 

Af ledamoten G. E. Ulff. 

Under det gångna året hafva talrika författningar oC'l 1 

reo·lcmentariska bestämmelser utkommit, hvillm bi1ra vittnes 
bö:d om det myckna arbete, som har blifvit nedlagdl och allt 
fortfurande nedlägges på ordnandet af vårt nydanade sjölör-

svar. 
At viktigare omorganisationer, som under året blifvit b e-

stämda att med nästa års ingång tillämpas, må nämnas Llen 
af marinintendenturkåren, samt de på grund däraf föranledd a 
bestämmelser för vinnande af inträde vid denna kår. N ya 
bestämmelser hafva ock bLiivit utEärclado [ör antagning od t 
utbildniug af kadettaspiranter och kadetter vid Kungl. kust-

artilleriet. 
Den vid 1902 års riksdag beslutade omorganisationen af 

mnrinliikarekårcn har under Hl03 trädt i verkstilllighct i en
lighet med de grunder, som uti årsberättelsen förra äret blofvo 

ni.lrmare angifna. 
A [ förordningar, som genom sjöförsvarsdopartomen tu! 

b 1ifvit utfärdade, be märkas: 
Den fjärde serien af ändringar nti senast fastställda reg-

lemente fastställda genom Kungl. bref och generalorder <len 
11 dece,mber 1903 att gälla från och med den l januari 1\Hl-i-. 

Dessa ändringar äro hufvudsakligen betingade af civil
statens omoro-anisation till en marinintendenturkår, hvarjämte 
några ändri~gar såväl uti Del I som Del II förekomma, f<ir 

bvilka här nedan skall närmare redogöras. 

Uti del I bomärkes: 
§ 22, nya bestämmelser, huru turen skall räknas, då ofJi-
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cerare af flottan ocb kustartilleriet eller flottan och anncon 
samman träffa i gomensam tjänst. 

§ 19-l, f), g), nya åligganden för statiousbefälbafvaren, 
då stationen tillhörande fartyg rustas för expedition till främ
mande farvatten, med afseende på hvad som är att iakttaga 
i och för utväxling af s. k. slutna poster; samt i ::-:am manhang 
bärmed uti Del II, § 255, bestämmelser om afsänclaU<1o eller 
mottagande af pänuingar genom fartygets kassa förmedelst 
postanvisning, som säm1es med sluten post. 

Uti § 213 föreskrifves , att chefen för underofficers- ocb 
sjömanskårerna skall så snart ske kan meddela fartygseholon 
uppgift å <let unrlerbofäl , som kommonderats ombord. 

Uti § 38 göres tilltlgg till bestämmelserna, hnru betyg 
för tjänstbarhet vid fråga om uppflyttning till 3:e lönegraden 
f::tr . anses för deu, som ej tillhört skeppsgossekåron, samt i ~ 
-+O förtydligande af bestämmelserna angåonde muuskapcts upp
flyttning i uppmuntringsklass. 

Angående sjötjänstgöringen bernärkas följande ändringar 
uti Del II. 

§ 80, att civila ärendeu skola föredragas uneler insoem1c 
af flaggkaptenen. 

§ 03, att bland stabsingenjörs åligganden tillkon1mor till
syn öfvor rartygens styrinrättningar, hvarjämte uti § 188 skyl
di ghoten att utöfva tills~'n öfvor ång- eller elektrisk styrimittt
ning öfvorflyttns från uppbördsstyrmannen till uppbördsu:iaski
nisten. 

Uti § 1-!1, 3, tillkommor on bestämmelse att vid samman
trä:ffanr1e af fartyg, som tillhöra samma Hotta, eskader ollor af
delning, skola i samma § mec1dolado föreskrifter under fredstid 
till ämpas endast då äh1sto ii ankarplats varande befi.llhafvaro 
så bestämmer. 

I afseende på förhållamlen, som beröra aflöningcn, bemär- Aflöning. 

kas följande: 
. Den tid ntöfver -!2 dagar , hvarunder tjänstledighet. för 

officer och underofficer OJ. medför förlust af dao·afiönino· uto·ör b b) b 

8 dagar. Vid tjänstledighet för sjukelom må officer och un
derofilccr behålla dagaflöniug i tvi1 månader, dock kan på 



l 
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konungens pröfning bero, om dag-aflöning under längre tid l'm 

behållas. 
Vidare märkes den ganska viktiga förändringen, att <lag

afiöniug till officerare och underofficerare skall hädanefter be

räknas efter anvisning i stat för den tjänstegratl, i l1vilkon lon 

på stat uppbäres, bvarigenom sålunda utnämning till bögn· 

tjänstegrad öfver stat ej vidare berättigar till högre clagatlö

ning. Likaså bar den bestämmelsen upphört, att <1agafiönin g 

i högre tjänstegrad tilldelas den, som kommenderas tji.instgöra 

i stället för annan, som bar högre tjänstegrad, när dennes dag

aflöning innehålles. 

Dessutom må uppmärksammas, att Kuugl. marinförval t

ningen har i skrifvelse den 22 september tillkänna.gifvit, atl 

den hädanefter kanuner att anse sig förhindrad att i under

dånighet förorda flyttningshjälp till högre belopp än som i 

hvarje fall motsvarar verificerad utgift för flyttningen. 

Unclervis- Beträffande utbildningen inom sjövapnets olika grenar iir 

ningsvcrkcn. att märka: Kungl. maj:ts nådiga kungörelse den 15 maj an

gående antagning och utbildning af kaelettaspiranter och kaclct 

ter vid kustartilleriet. 

I korthet må därutaf följande anföras: 

Ynglingar i åldern 16 till 20 år, godkända vid läkaro

unclorsökning, som önska antagas till kadettaspiranter vid kust

artilieriet, skola antingen vara flyttade till sjunde klassens öl"ro 

afrlelning på reala linjen eller hafva aflagt godkänd mogen

betsexamon å denna eller annan linje. Kadettaspiranterna 

skola under sommarens lopp, samma år antagningen skett, 

utgå på omkring två månaders expedition å något af tlotta us 

fartyg. Af de godkända kadettaspiranterna antager chefen för , 

kustartilleriet, omedelbart efter expeditionens slut, så många 

af de till ordningsföljden främsta, som af konungen bestämts. 

Antagen kadett, som före antagningen ej atlagt mogenbets

examen med godkännande betyg i matematik, skall af rege

mentschefen permitteras för att aflägga dylik examen elit r 

kompletteringsexamen. 
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Kadc.tts mi litära nthilclniug till officer ägor rum dels vid 

kustartJl lerJCt, dels ombord å fiattuns fartyg, dels vid sjökri<rs

skolan. Med denna omfattning af utbildningen af den b~f

vaudo kustartilloriofiiccren kommer denne att varda biittre 

ski ckar~ ~~t kunna Jullgöra honom åliggande tjänsteplikter, iiu 

hvad tillforene kunnat ske. 

Man m.å ej häller förbise vikten af att ett godt samar

bete :~ell an ~lottan oc~1 kustartilleriet fråu börjau grund lägges, 

som ,n att forvanta da utb1lclninaen till stor clel :;o·t r 
. o <•0 Lllll un-

der gemensamma förhållanden. 

Vidare bemärkes Kungl. maj:ts nådiga kungörelse den 11 

december angi\.endo antagning och utbilcluing af marin inten

dentselev ocb marinintendentsaspirant 

För att antagas som elev erfordras: 

. att h~tfva fyllt 17 men oj 23 år; att vid kroppsundersök-

mngen bofmnas hafva kroppsbeskaffenhet af minst sådan o·od

h~t som vär.npliktig, hvilken inskrifves som vapenför encl:st i 

v1ss vapentJänst, samt att hafva af-lagt godkänd moo·enhets

exa i~en. ~ör . att antagas till aspirant skall elev geno
0

mgå on 

e ttåu~ utblldnmgskurs. Af de elever, hvilka blifvit efter ge

no t~g~ngen utbtldumgskurs godkända och ansetts lämpliga för 

~;m u.nntondenturtJansteu anmäler, iuom bestämdt antal, marin

o vermtendenten hos chefen för sjöJörsvarsdepartementet dem 

som skola utbil<las till marinunderintendenter i flottan och i 
fi o~tans reserv. 'l'ill aspirant kan jämväl autao·as sjökadett 

l.lVllk:n fullgjort fjärde , femte eller sjätte landklassons all~ 

iordn~1gar i de icke militära ämnena. Den, som aflagt sjö

offi cCJscxamen, kan medgifvas att vid marinintendentskolan 

llll (lero-.'1, utbilclt11.11o· Ir·· · tt t··]] · 
o< · o· Ol a nus a as som mannunderiuten-

~~nt .. ~re! flo~tan. ska~l aspirant genowgä tvåårig utbildningskurs 

ch for anstall n mg 1 iiottans reserv en ettårig. 

, . För elen, som aHagt sjöofficersexamen, erfordras endast 

ettarJ g kurs för anställniug som marinunclerintenclent. 

Genom generalorder den 29 december har Llifvit utfär

dad: Stadga I ör marinintendentskolan jämte därtill hörande: 
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förteckning öfver läro- och öfningsämnen samt omfång och 

fördelning af lurokursema tillika med undervisningsprogram. 

På öfriga områden af utbildning uneler det gångna ård 

är att märka, att befälskursen i exercisskolan blef anbefalld 

att inskränkas och vara afslutacl den 22 december, samt att 

inkallade reservofficerare skulle genomgå motsYarando befiib

kurs; samt med afseende på utbildning af manskap vid sj iJ

manskåren: att rekrytskolans yrkesutbilclningskurs för sjukvår

dare å flottans sjukhus må utsträckas till den 15 augusti; att 

rekrytkurs för matrosafclelningen anordnas å korvetterna Freja 

och Saga unrler sommarexpedition, samt för dem, som där l'.l 

rymmas, å bevärings- och kusteskadern; att 3:o klass skeppN

eldare genomgå kurs å skjutskolan tilldelade kanonbåtar, sam t 

öfning för 3:e klass sjömän å torpedskola föreskrifna ämn en 

anordnas vid h varJe stations torpecldopartement; att signals/a,. 

lan förlägges till öfuingsoskadern samt att kurs för 3:o Ida:-;,; 

sjömän anordnas å korvetten Saga under dess vintorexpocl i

tion. 
slutligen må omnämnas, att utbildningskurs för personal 

vid lotsverket för tjänstgöring vid kustsignalväsendet bli[ vit Ull

befalld att anordnas å fiottans bitda stationer i början af ,·tr 

1904. 

Instruktio- Följande instruktioner hafva under året bli[vit faststti.llda: 

nor. Reglemente för kustartilleriets sko l01 ; G. O. n:o 330. 

april 22; 
Bestämmelser för flottans till fästningstjänst inskril'1 1:t 

vi.irnpliktiga (G. O. n:o +03, maj 12); 
Instruktion för do värupliktiges öfningar vid kustarti l h 

riet (G. O. n:o +O+, maj 12); 
Instruktion för inkallelse och samling af sjörumörings

områdena tillhörande beväring (f/,ottanö inkallelseinstruktio!l) 

(G. O. n:o 439, maj 22); 
Undervisning för manskapet vid flottan, l, tjänstgöringen 

(G. O. n:o -±78, maj 30); 
Bestämmolser för strids- och krigsö[ningar vill flottan 

(Krigsöfningsinstruktion) (G. O. n:o 597, juli 10); 
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Bevakningsinstruktion [ör flottan, I, sjöstyrkas bevakning; 

Program för utbildning af kaelettaspirant och kadett vid 

kustartilleriet (G. O. n:o 571 , juli 2, n:o 693, aug. 12); 

Program för unelervisningen vid Kungl. sjökrigsbögsko

] fl.n (G. O. n:o 8i39, oktober 8). 
Följande ändringar och tillägg till reglementen och i n

struktiouer lmfva tillkommit under året, nämligen: 

i reglemente för sjömanskårens skolor (G. O. n:o 22-L, 

mars 19); 
i skjutinstruktion för flottan, I, artilleri (G. O. n:o 225, 

mars 19, n:o 8ö6, oktober 21); 
i artillorioxorcisreglemente för Hottans fartyg (G. O. 11:0 

355, april 27); 
tillägg till artilleriexercisreglemente för flottans fartyg 

(G. O. n:o 380, maj 8, n:o 395 och 396, maj 9). 

Ar 1903 bar varit ett föregåugsår i afseende på väm- Viirnplik-

pliktiges utbildning i så måtto, att unel er detta år för första tige. 

gängen bestiimmelsema enl igt 1901 års värnpliktslag tillämpats 

pft till allmän tjtinst inskrifue beväringsmän af 1902 års klass, 

hvilka under öfvergångsåren skola fullgöra sin tjänstgöring i 

en följd under 172 dagar. På grund häraf inryckte denna 

klass den 9 januari och öfvades först å beväringsafllelningon, 

Förlagd vid varfvet i Uarlskrona, samt därefter ä öfningseska-

dern samt utryckte elen l juli. Angående in- och utryckuing 

af till sjötjänst, stationstjcinst och fästningstjänst inskri[na värn

pliktiga under år HJ03 bafva bestämmelser utfärdats genom 

generalorder don 27 januari. 

Bestämmelser angående utbildning af t-ill allmän tjänst 

in skrifne yärnpliktigo utfärdades genom genoralorder don 13 

mars och af till sjötjänst inskrifne don 9 juni, h varj~imte före

skrifter för öfningar å öfningseskadern meddelades genom ge

neralorder elen 14 mars. För till stationstjänst inskrifne värn

pliktigas öfningar bar genom generalorder den 3 juni utfär

dats tillägg och ändringar i de den l maj 1902 utfärdade be

stämmelserna, 
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Uniformshe- U nder året bafvn utfän1ats reglementerade bestämm ol;oer 

stl-immelscr. angående sammanstittning och begagnande af messdräkt sa1n t 

up]_Jtagande bland tillåtna persedlar af hvit kavaj i varm a kl i

mat. Enl igt vederbörande befii.lha[vares pröfvando må lt Y il 

uniform begagnas vid besök i tjänsten i sUillet för liten parad

dräkt, samt såväl i som utom tjänsten bvit kavaj begagnas ti ll 

daglig dräkt. 
För marinintendenturkåren gälla nya bestämmelser, som 

skilja sig från officerares vid flotten uniform däruti: att å pn

radbatten är anbragt gul och blå sidenkokard; å epålettema i 

stället för ankare en femuddig stjäma i silfver; sam motshage 

å alla lifplagg samt gradbeteckning utan ögla, hvnrjämte mel

lan galonerna an bringas h vitt kläde. 

Marinintendentsaspiranter hafva hufvudsakligeu lika n ni 

Iorm som reservofficersaspiranter, men utgöres gradbeteckn in

gen af en guldträns omkring hvardera underarmen under och 

intill hvilken en hvit klädespassepoil anbringas, på mössan etl 

förgylldt ankare med kunglig krona öfver samt portepe i lik

bet med underoHicer af 2:a graden. 

Uniformen för marinintendentselev skiljer sig från orvan 

ståonde uti att ingen sabel bäres, samt att i stället för gra(l

beteckning anbringas en hvit klädospassepoil ruudt hvardent 

armen. 
I sammanhang härmed hafva följan!le tindriugar anbe

fallts uti tidigare uthirdade uniformsbestämmelser för oflice

mre och vederlikar: 

Gradbeteclmiug å frack, rock, jacka och kappa ska1l an

bringas å armarna, 8 a 9 cm. nedifrån; gradbeteclming å k r;t

gen för mariningenjörstaten utgår, men skall personal vid denna 

stat till paraddräkt bära epåletter, hvarå i stället för ankare 

emblemet utgöres af en af strålar omgifven stjärna i silfvor 

samt å alla lifplagg gradbeteckniug utan ögla med violett khi

de mellan galonerna; för marinläkarekåren skall emblemet å 

epåletterna i stället för ankare utgöras af ett svärd och en 

msculapiistaf, korslagda, i silfver; den förut anbefallda r öd<t 

klädespassepoilen å mössan borttages, 
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Ofvan .. anbefallda förändringar skola omedelbart tillämpas, 

men merlg1fves för nu i tjänst Ynrande pen;onal att intill 1 

111aj 1906 följa hittills gällande bestäm m el ser. 

För pensionerad personal gälla samma bestämmelser som 

för motsvarande grad eller värdighet vid stammen; för p 01·so

nal vid rese:·ven, ~om afgått före den ålde r, som berättigar till 

fylln adspensJOn, hka med stammen med den ski llnad att en 

ljusblå klädespassepoil aubringas ofvanför och intill de;1 öfver

sta gradbeteckningsgalonen; för annan än ofvan nämnd per

sonal samma bestämmelser som i föregående punkt med rlen 

skil jaktighet, att den främre delen af galontränsen å hatten o-ö

res af silfvergalon samt att ankaret i mössan skall vara b~o
deradt eller drifvet i silfver. 

Vidare hafva utfärdats bestämmelser angående bäranrlot 

af kompetenstecken för det manskap vid kustartilleriet, som är 

bekläd t. med" de förutvarande artillerikårernas uniform; att grad

beteckmng a kollet, kappa och kavaj för kustartillerikadett, 

som är underofficerskorpral, skall utgöras af eu runrl guld

träns af 2 mm. diameter, utan ögla omkring l! vardera un<ler

arm en ; samt att skjut- och skytteme<laljor skola af därtill berittti

gaclt manskap bäras till paraddräkt och må bäras t ill da o-l i o· 
dräkt. ,.., b 

Af a11dra utkomna förordningar märkas: Diverse för-

, at~ maskinistpersonalon å stridsfartyg, me(l undantag af ordningar. 

kauon b a tar och 2:a och 3:c klass pansarbåtar, kom monrioras 

under. en längre tid, omkring 3 år, till tjänstgöring på sam 111 a 

cert tillhörande fartyo .. 
bl 

. att telefon icke må utan Kungl. maj:ts tillstånd uppslit

tas l statens ä m betslokaler eller eljest på bekostnarl af stats

Jned el anorduas, 

att tubkanoner af 67 mm. kalibet skola afses för kano

ner af 21 cm. eller högre kaliber och af -±1 mm. kaliber för 

l 5 cm. kanoner. 

Bestämmelser angående upprättandet af samt fördeinino
af li o·o·ar· "f . ·t.· J [ ·t . .l. .. n 

ba, bbc o o vor. s nns ~-r ygens miltara egenskapor och tjiinst-

rhet. hafva bhfvrt utfardade genom generalorder don 13 juli . 
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Kunaörelse angående direkt postutväxling mellan Sverige' 
och svenskt örlogsl'~rtyg i främmande farvatten har me~delats 
genom [{ungl. generalpoststyrelsens cirkulär elen 25 apnl HlO:l 

(so stationsorder n:o 59 den 7 maj). 

I enlighet med 1902 års riksdags beslut har oificerskån•n 
!'rån och med 1903 ökats me1l 10 offlcernro, sh förcleln<le: 

kommendörkapten af l: a graden.. . ... .. ...... .. l 
2 kaptener af l: a klass ................... . 

» 2:a ... ... ............. .. ........... . 2 
3 löjtnanter ....... . ....................... ...... ............ .... .. .. .. 

l l .. ' t t , 2 une er OJ mu1 ·er ... ......... ...... ... .. ... ... ......... ... ...... ... . . 
samt beslöts vid 1903 års riksdag en ytterligare ökmng a[ L-l 

offleerare: 
flaggn1an ............. ... . .. ......... . ... .. ...... .............. · · ·· 
kommendörkapton af l :a graden .................... . 

2 :a ..... ............. .. 

kaptener af 1:a klass ........................................ .. 
>> 2:a ... .......... .. .... . .................... . 

löjtnanter ......................................................... . 
underlöjtnanter ................................................. . 

l 

1 

4 
l 
(j 

l 

U nderof[icorskåren ökades undor år 1903 med 21-i u n< l('l'-
oHicorare fl maskiniststa t, däraf lO tlaggunderofllceraro ooh 1 ~ 
underofficerare af 2:a graden; Hl03 års riksdag beslöt en ytter
ligare ökning af 30 underofficerare fördelade å olika stater. 

Sjömanskåren bar under år 1903 ökats med 175 m an, 
och har samma års riksdag beslutat en ytterligare ökning fmn 

och med 190-1 af 160 man . 
Kungl. maj:t hade föreslagit en ökning af 55 undcrofti-

cerare och 320 man, hvilken ökning ansågs erforderlig för be
manningen af en 1 :a klass pansarbåt, en pansarkryssare och 

ett ballongfartyg. 

S'ker•r)sgossekåron l1ar under år HJ03 ökats mod 100 nu n1
-

Skeppsgosse- , '" 
k:"tren. mer, hvarför lless numerär numera utgör 500 gossar. 
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Mariningenjörstaten ökades umler år 1903 med en extra Marining011· 

ingenjör. jörstaten. 

Vid HJ03 års riksdag beslöts en omorganisation af Hottans Marininten-

civilstat till en marinintendenturkår enligt följancle stat: tlentnrk:hen. 

1 mar i nöfvcrintendent och chef; 
3 försto marinintendenter, at ltvilka 2 utnämnas Lill chefs

intendenter; 
18 marinintendenter af l:a graden; 
20 >> 2:a 
20 marinundorin tendenter; 

2 auditörer; 
l advokatfiskal vid CarlsJuona station; 
2 väblar; 
7 vaktmästare. 

I sammanhang mel1 (lenna omorganisation må nämnas, 
att utnämning till viss befattning därmed upphört, hvarföre 
enb var, som tillhör personalen vid mariuintenclenturkitren, moil. 
nndantag för auditörer, advokatfiskal, väblar och vaktmästare, 
är skyldig att tjänstgöra vid Hottnn och kustartilleriet såväl 
i land sotll ombord å fartyg, i den befattning, hvartill han 
kom menderas. Härigenom har sålunda vunnits, att persoua
len blifvit rörligare och kan användas på för tjänsten fördel
aktigaste sätt, såväl vid flyttning stationema emellan son1 vid 
sjökommendering. 

Enligt Kungl. maj:ts nådiga förordning af den 11 decem- 1\hrininten

ber skall marinintendenturkåren i flottans reserv utgöras al: denturkåren i 

) 
. . .. flottans re-

a pens10nerarl personaL som enhgt grunderna for l'en-
serv. 

sioneri ng af personalen vid flottans marini n teudenturkår, är 
tjänstskvldia · 

J bl 

b) personal af marinintendenturkåren, som före uppnådn 
ålder, som berättigar till fyllnadspensiou, erhållit afsked med 
tillstånd att i reserven kvarstå; 

c) personal, utnämnd vid marinintendellturkåren i fiottans 
reserv. 
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1Ybrinläkare- Den vid 1902 års riksdag beslutade omorganisationen ar 

kåren. flottans läkarostat har uneler år 1D03 trädt i kraft. 

Uti föregåonde årsberättelse ha[m nppgiftor härom rcr1aJJ 

lämnats. 

KuRtarlille- Genom generalorder den H! mars har förordnats, h \"il ka 

rict. öfningar, förutom de ordinarie manskapsskoloma, so~11 skulle· 

under året anordnas; samt genom generalorder don l D septcm

her hvilka kurE>er för manskap, som under öfningså.ret den l 

okt~ber 1903-30 september 190-± skulle anordnas å flott an s 

stationer. 
Under året hafva för anordnande a[ öfningar i Hirsym 

och bevakning af Carlskrona fästning gernonsamma rogemcnt~ 

öfnino·ar för Kungl. Carlskrona kustartilleriregemente och Kungl 

"' ~ . l b"! 
Gnrlskrona grenadjärregemente ägt rum , hvarnd mnon a t'll 

Edda och bcvaklliugst>åtarne n:ris 2 och 3 äfven uoorclrats att 

deltaga. 
Krigsötning för samö[ning af fiottan och det fasta knc;! 

försvaret har ägt runJ virl Oscar-Ji'rcdriksborg uneler elen ~+ 

- 2G augusti. 

Sjukv,\nl. Bland åtgärder, som under året vidtagits till förbättmml <· 

n[ s:jukvården, må ur förste marinläkm·ens vid Cnrlskrona sta

tion till medicinalstyrolsen afgifna redogörelse nitmnas fölJmHlc. 

Alla sjuksalan"1e äfvensom korridoren å sjukhusets kirur

giska afdelning bafva blihit omsedda och ommå~ade, . hvnr

j~imte smärre reparationer verkställts å invär"tesafdel~11l1gcns 

sjuksalar. Alla klosettrummen hafva genomgatt en fullstan-

(Jiu renoverinu bolaots med asfalt.goH, samt försetts med n:·n 
.l b "h' b 

. 

vattenklosetter, sköljskålar och pissoiror, allt af ny och t1 ds· 

enlig konstruktion. Oparationssalens mobilier äfvensom s~u k

husets förråd af kirurgiska instrument och bandager har hogst 

väsentligen ökats genom inköp af nya och tidsenliga såclanit. 

Anslag till inköp af Röntgen-apparat för sj u k huset har be.gär ts 

och beviljats, och bar en sådan anskaff<:tts från firman HusclJ· 

man i Berlin, ehuru don , på grund af bristande yttre clc·k-
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trisk ledning, ännu icke kunnat installeras. En tandklinik l1ar 

å sjukimset inrättats, där examinerad tandläkare dagligen läm

nar kostnadsfri behanl1ling af tandsjukdomar åt fiottans per

sonal. En ny sjuksköterska , den tredje i ordningen, har på 

sjukbuset anställts, bvarjämte för sjukvårdspersonalen å sjuk

huset nya instruktioner utfärclats och af stationsbefälhafvaren 

fastställts till efterrättelse samt i tryckta exemplar till sjuk

vårdspersonalen utdelats. 

Slutligen torcle äfve11 böra nämnas, att på gruud af Jon 

ökade frekvens af patienter, so m efter don nya värnpEkslagens 

tillä mpning r edan visat sig och ännu mer kan väntas, s::tmt 

sjukhusets därpå. beroende otillräcklighet hafva nya ritningar 

och kostnadsförslag till sjukhusets påbyggnad och utvidgning 

med yttedigaro en våning uppgjorts, och torde förslag härom 

till afgöran<.le för nästa riksdag kom ma att framläggas. 

CarlsJuona elen Hi mars 1904. 

Tidslc,·ift i SJöviisendet. 28 
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Några folkrätten beröt·ande spörsmål, föranledda 
af pågående rysk-japanska krig. 

Definition n.f ,, ]i'olkrätten )) är ofta ett utryck, som åsyftar att angif ya 
folkriltt. 0 11 uni versell rätt, men någon sådan finnos ej i vorldigl1 eLoll, 

utan blott en europeisk folkrätt, en svensk-engelsk, en svensk
dansk, en tysk-fransk o. s. v., o. s. v. folkrätt. Och den folk· 
rätt, som gäller för förh ållandena mellan europeiska och oci Yi
liserado stater, är icke elen europeiska u t:=m blott sådana sat
ser ur <1onnn, som nödvändigt måste anlitas. Därjämte beror 
detta städse af de fakti ska omständigheterna i hvarje fall . l 
fråga om Kina och l(orea t. ex. kan helt enkelt vanlig onro-
poisk måttstock icke användas. 

All folkrätt är, såvida den är positiv - och om någon 
annan blifver här ej tal -- beroende af staternas egen lag och 
deras aftal , separata eller allmänna. Folkrätten som doktrin 
gör visserligen anspråk på att vara gi ltig, men är tillsvi<lnrc 

endast - filosofi. 
De civiliserade staterna hafva genom vissa deklaratio-

ner och konferenser enats om ett fåtal regler för krigföring 
till lands och ejöss, af hvilka de viktigaste emanera från Pa
risorfördraget 1856. Do principer, som a{ delegerade där statl
fästes såsom inbördes lag, äro följande: 

rn.risdeklarn.- l) Kaperi är och förblir afskaffadt. 
tioncn. 2) Neutral flagga skyeldar fientligt gods med undantag n f 

krigskontraband . 
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3) N outralt gods, med undantag af krigskontra band, är 
icke underkastadt boslag under fient li g flagga. 

-l) Blockad bör, för att anses bindande, vara effektiv, 
d. v. s. upprätthållus af en tillräcklig styrka för att verksamt 
förh indra tillträdet till fiendens kust. 

Spanien, Förenta staterna och Mexico o·ingo visserliuen b b 

oj mod på punkt 1), mon som ingen af de båda förstnämnda 
maktern a under kriget 1808 uträrdado några kaparebrcf, tord e 
rnan hafva rätt till dPn förmodan , att kaperiet för alltid är 
slopadt so ul krigföringssätt. 

De regler, som allm tint antagits utöfvor Pariserdeklara
tionen, äro framför al lt Petersburgs-deklarationen och fretls
konforensens deklarationer angående skjutvapen , sjukfa rtyg 
m. m. , h vii k a dock äro af underordnad betydelse. Föreskrif
ter rörand e förfarandet med uppbringade handelsfartyg och 
garantier mot missbruk af visiteringsrätten saknas däremot 
alltjämt och gifva, tillika med bristen på en internationell öf
voronskomm olse om hvad som bör räknas till krigskontrabaml, 
ofta anl eLlnin g till förvecklingar meJlEm krigförande makter och 
neutrala. 

Hvarj~ suYerän stat, som under ett krig önskar intaga Neutralitets· 
en fullkomb gt passiv hållning, har rättighet att fastslå omfån- l"örkl:trin gar. 
get och gränserna af sin neutrala ställning genom en s. k. 
n~utralitetsförklaring, som , stödd på folkrättsli ga principer, är 
afseeld att u tgöra rättesnörot för de fttgärde r, som af egna un-
dersåtar så väl som af de krigförandes skola iakttagas i neutra-
lttetens iHtresse. I regel innebåller denna förklarino· föreskrif-o 

ter rörande villkoren för hamnars begagnande af de kriafö-
randes fartyg jämte arten och kvantiteten af de förnödenho~er 
som må till dessa utlämnas; förbud för krigiska företag ~ 
neutrala området eller prisers införande därsammastädes · för
bud att bygga eller sälja för krigsbruk afseelda fartyg eller i 
de krigförandes här och flotta taga tjänst etc. 

Olika makters r espektive neutralitetsförklaringar äro emel
lertid i sina bestämmelser så pass skiljaktiga, att man vid be-
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dömanuet af omtvistade rättsfall måste gå synnerligen försik 
tigt till väga. Om man därtill lägger, att h varje ~n akt" har sitt 
fgot prisreglemente, finner man, huru svårt det v1d manga tlll 
fällen måste blifva att bedöma, på hvems s1da rätton är, och 
huru önskvärdt det vore, att de mellanfolkliga rätts[örhållan
<lena med det snaraste måtte blifva ordnade på internationell 
gruntl. 

Vi ö[vergå nu att eliskutera några af cle internationell a 
rättsfrågor, som under pågåonde krig dragit en allmä1:naro 
uppmärksamhot på sig och på den grund torde vara fört]änta 
af en närmare granskuing. Först skola vi då undersöka, hum
vida någon eller några af de sund och kanaler, som förm~rJla 
förbindelsen mellan Ryssland och fjärran östern, kunna m folk
rättslig synpunkt stängas för de krigförandes fartyg. 

rasserandeaf Sund , som sammanbinda fr ia ha[, äro - äfven om dc 
su nd och icke äga tillräcldig breeld för att ändå utesluta stranclmakter-
kanaler. nas territorialhöghet - fria i kraft af den allmänna folkr~tts~ 

princip, som förklarar sjöleder fria mellan_ fria .. vatt~~1 .. Ar l 

något särskildt fall genomfart geuom dylik .sJoled for~Jud·e·n 
[ör krio·föraudes örlogsfartyg, så grundar s1g detta pa haf!l 
eller s:rski lda positiva fördrag, men icke på allmän folkrätt . 

Artificielt anlagda kanaler böra däremot hållas stängd a, 
så vidt de ej genom interuationell öfverenskommelse neutra-
liserats. 

Öresund och Att genom en samfälld öfverenskomrnolse östersjömnk-
Bältena. torna emellan neutralisera Östersjön vid ett krig ~_1ellan utonl

stående makter och i anslutning härtill spärra Oresuncl och 
Bältena för dc stridandes örlogsfartyg torde vara fullt berfit,
tigadt. En dylik spärming under krig, i hvilket n~gon af 
östersjömakterna deltager, är naturligtvis däremot olaghg. 

I on artikel, synlig i Tidsskrift for S0vroseu 1888, söker 
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en dansk auktoritet på <letta område, Bajor, göra den åsikten 
o·älland o, att Danmark i eller utan förening med Sverige i t:) 

kri gstid skulle till skydd för sin neutralitet hafva rätt atL hän-
visa de krigförandes örlogsfartyg till Bältena, under det freds
trafiken ostördt fortsattes genom Öresund. Föga sannolikt är 
emellertid, att en krigförande stormakt skulle kunna förmås att 
respektera en dylik proklamation. 

Så länge Svarta bafvet var en turkisk insjö, kunde sul- Bosporen och 
tanen efter behag spärra inloppet till nämnda haf, men i och Danlancl-

lerna. med Rysslands förvärf af dess norra kust blef passagen, i en-
li ghet mod internationoll uppfattning, fri. Detta förbållande 
var och förblef emellertid I-löga Porten en nagel i ögat, och 
lyckades den genom Londonorkonventionen 1841 få fastslaget, 
att tillträdet till Svarta bafvet förbjöds samtliga natiouors ör
logsf::trtyg, mod undantag endast för de främmamle sändebu-
dens stationsfartyg, bvilka emellertid endast utgjordes at lätta 
far tyg utan egentligt stri(lsvärde. I fredsfördraget i Paris 1856, 
efter Krimkrigets slut, konfirmerades ytterligare 18.±1 års kon-
vention. Genom fördraget i London 1871 modifierades do föro-
gående bestämmelserna därhän, att sultanen medgafs rätt att 
låta allierade ell er vänskapliga makters fartyg passera sunden, 
då han ansåg detta påkalladt för upprättbållandet af Pariser
fördragots bestämmelser. Så noga har den ottomanska rege-
ringen emellertid ej hållit på villkoren för detta medgifyamlo, 
därpå hafva vi bl. a. bevis i svenska korvetten Freja's besök 
i Konstantinopel l 890 oc!J - ännu färskare - deu uorska 
kor vetten Eliidas visit dUrsammastädes innevarande år. 

Felaktigt uppgifyes i dagspressen tid efter annan trafiken 
genom Dardanellersundet och Bosporen vara reglerad genom 
Pariserfördraget l 856, då i själfva verket, såsom ofvan påpe
kats , dessa förhållamlen ordnades i London åren 1841 och 
1871. I Paris däremot öfverenskommo Ryssland och Turkiet 
om storloken af den bevakningsflotta de hvar för sig skulle 
hafva r ätt att hålla i Svarta hafvet (6 ångfartyg om max. 800 
tons och 4 om 200 tons). Denna öfverenskommelse öfvergafs 
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om e lim tid i fördraget 1871 , h varigenom den 185G bLifelade 

principen om Svarta hafvets neutralitet ä[von föll. 

Den af flertalet europeiska makter - däriblanrl samtliga 

stormakter - afslutade konventionen i Konstantinopel den :! \l 

oktober 1888 lämnar i sin artikel I klart bosked om fartyg~ 

rätt att befara Suezkanalen: »Kanalen skall alltid vara fri och 

öppen i freds- såväl som krigstid för alla krigs- och han<l cls

Iartyg, utan åtskillnad till nation ». Samma artikel inneb[tl ler 

dessutom bestämmelse om att kanalen ej af krigförande makt 

får blockeras. 
En högtståenfle sjömilitär författare i en af våra grann

länder påstår visserligen i ett nyligen utkommot arbete om 

kriget, att elen egyptiska regeringen för framtiden stängt kana

len för de krigförandes örlogsfartyg, men härtill torde den h<.:lt 

visst sakna befogenhet. 

Kaiser-Wilhelms-kanalen kan i sin egenskap af specifikt 

tysk vattenväg af regeringen förbjudas dc ryska örlogsfartygen 

och naturligtvis då äfven för de japanska, om llossa mot 

all förmodan skulle uppträda i våra farvatten. 

N u återstår att skärskåda de närmare omständighetoma 

vid några af de verkliga eller förmenta brott mot neutralitet 

och folkrätt, h vilka uneler krigets glin g påbönlats de krigföran

de makterna. 

Redan i krigets första dagar begingo japanesema ett 

oerhördt neutralitetsbrott genom landsättande af trupper it 

Koroas kust. Emellertid torde man ej - såsom oivan påpe

kats - kunna betrakta detta företag genom europeiska glas

ögon , och då rlessutom Korea, till följd af sin militära Yan

makt, var fullständigt urståndsatt att göra sin neutralitet respek

terad, är ej så mycket härom att säga. 
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~ fråga om Mandsohuriot må i!Jågkommas, att donna pro

vins iakt1skt stod under r_ysk styrelse, !Jvaclan ryska och ja

panska truppers uppträdande därstädes oj ens efter europeiska 

begrepp kan stämplas som ett absolut kränkande af Kinas 

rätt, när det nu en gång släppt ryssame så långt. 

.'\f and,;clt u
riet~ :;Ull

tung. 

Att amiral Wirenias med sin eskader omedelbart efter Wirenii aska

krigsutbrottet fick uppehålla sig så länge i Djibuti, har på clers uppeMil 

vissa håll stämplats såsom ett oti llbörligt gynnande fråu fransk i Djibuti. 

sida. Detta är emellertid ingalunda förhållandet. Frankrikes 

neutralitetsförklaring innehåller nämligen - i olikhet med fler-

talet öfr iga makters - inga bestämmolser om huru länge de 

krigförande makternas örlogsfartyg tillåtas uppeh ålla sig i dess 

hamn ar, utom clå de ruerlföra priser, i hvilket fall maximiticlon 

är satt till 24 timmar. Så länge japanska fartyg tillåtas an-

vän da franska hamnar i samma utsträckning som do ryska, 

kan alltså ej blifva tal om något neutralitetsbrott. 

'l" re af don ryska frivilliga flottans fartyg i Svarta hafvet hade Frivilliga flot

under bandelsflagg passerat ut genom do turkiska sunden i tans omska

Medelb afvet sam t därstädos omkostymerats till kryssare o·enonl p ande till 

·· l fl l · d · 1 1 b kryssare. 

or og~ aggs 11ssan e, 1 JVi kon egenskap do sedormera började · 

ett htet kryssarekrig i IWcla hafvot. Uttrycket kaperi , som i 

~amman bang merl detta deras uppträdande allmänt anväudts 

1 ~resseu , är, i förbigående sagdt, här ej på sin plats, då denna 

kn gföring som bekant genom internationoll öfverenskommelse 

år l S~G afskaffaclos och för öfrigt ej utföres af örlogsfartyg 

eller ttll örlogsfartyg förvandlade handelsfartyg, utan af bevä-

rade kofferdifartyg, h vars befälhufvare af krigförande ·makts 

regering försetts med fullmakt i form af kaparebref. 

I Röda hafvet l Il l an 1ö s oc 1 visiterades i midten af juli Affären ~ra-

alla fartyg, som af ryssame misstänktes medföra krigskontra- lacca. 

band . Sii beslagtogs, bland anrlra, engelska ångfartyget Ma-

lacca uucler föregifvan<le , att man ombord påträffat vapen och 

ammunition, bestämda för Japan. I trots af befälhufvarens 
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protester fördes fartyget af rysk besättning genom su:_r.knna
len, förmodligeu destiueradt till närmaste ryska lwmt: for pm;
rätts afhållande. På Medelhafssidan mötte emellertid en en
gelsk kryssare med order att förbindra verkstäl1an_det ar on 
dylik plan, och samtirhgt visade sig en~elska Medelbafsesk:ul ern 
utanför Alexandria. U pphetsniugen 1 England hade nu natt 
sin höjdpunkt, och pressen gjorde de våldsammaste anEall mot 
hvad den kallade det ryska sjöröfvenet. Under t1den ha<lc 
emellertid engelska regeringen afgifvit en skarp not till_ <~en 
ryska, i hvilken den prosterado mot bjälpkry~sa~·nes v1s1te 
ringsrätt, samtidigt som Höga Porten fick en pammn~lse ont 
hvad dess frid tillhörde mod afseende på kontrollen af Bot:ipo-
rens befarande. 

Den hvite zaren och den sjuke mannen måste bägge böj<t 
sig för Englands mäktiga stämma, som_ alltjämt, tack va n~ 
flottan. öiverröstar alla andra, där köl plö]Or vatten. Malacca 
eskort~rades till Alger af engelsk kryssare, där den mottogs 
af de ryska och engelska konsulerna, hvilka frigå~vo densam
ma mot försäkran, att ombord varande ammumtwn var bnt
tisk eo·endom. Några under förhandlingame uppbringade ån
o-are blefve likaså omedelbart frigifna, hvarjämte hjälpkr,vssar
~es visiteringsrätt af ryska regeringen för framticlon indrogs. 
Sultanon lofvade å sin sida att rätta sig e[tor Englands fonlrm
gar. På hvems sirla rätten låg i detta ~visti?a. fall, är_ S\'år t 
att nfgöra -- den stannade här, som vaubgt v1d mternatwnelln 
konflikter af denna art, hos den starkare. 

:i ~ven r)å bufvudkriob·sskådeplatsen inträffade en epi so(L Ff\llet Knight ,.u 
Commander. som upp(ordracle Englaud till protest. Wla(1iwostokeskadern 

uppbringarle nämligen på sin kryssning till ~apans ostku:;t 
en engelsk ångare, Knight Commander, som befanns vam \J e~ 
fraktad bland annat med järnvägsmaterialier, en vara, som al 
Ryssland förklarats såsom krigskontraband. Som deu ryske 
eskaderchefen ej ville belamra sig med en pns och dessuto nl 
ej ansåg sig ha råd att bestå några_ kol för dess föt~an~e t1ll 
Wlacliwostok, lät han borra fartyget 1 sank, sedan besattmngen 
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0111 bonltagit.s i de ryska kryssarna, kirYic1 stödjaiH1o sig pi\ cloL 
ryska prisroglemont.et al" 18D5, SOlU bosti.lnnner, att 011 dylik ö,t

o·ärd må företngas i Yit>sa ftlll af militär nödvändighet. Här
till räknas oförmåga att hemEöra prisen på grund af el oss bristande 
sjövärdighet, kolbrist, boEaradt störande af krigsoporationerna 
m. m. Enär detta prisreglemente oj förr än nu mötts af några 
protester från annan makt, torde man kunna anse ryssarna 
hafva handlat juridiskt försvarligt. Ur all män mänsklig syu
punkt sedt är emellertirl en dylik förstöring af neutral egen
dom i hög grad motbjudande och förkastlig. 

Japanerna synas till sjöss ej haEva kommit i kontakt med 
neutralitetsbostämmelsema mor iin vicl ett tillfälle -- då ängu
ren Reschiteln i uppbringades i TschiEus hamn. Denna jagare 
had e, efter \Vitthöfts utbrytning från Port Arthur, afsändts till 
'r scbifn mod depescher, lwilka hau ock där lyckades afiämna. 
En japn.nsk kryssare och några torpedbåtar hade emellertid 
upptäckt hans förehafvaude och instängde honom i hamnen . 
Reschitelnis befälhafyare boslöt sig då. för att afvärna och an
mälde detta för d.eu kinesiske amiralen Sah, hvillcen mod tro 
kryssare befann sig i hamnen. I hvad utsträckning denna 
desar mering ägde rum är ej tillfullo känd t, men· enl igt japa
nesisk uppgift fingo torpodorua stanna ombord. Under nattens 
lopp ingingo tviinne japanska jagare och förtöjde i närheten 
af den ryska, hvilken r1e efter ett kort handgemäng bemäkti
gade sig och släparle ur hallluen , trots Sah's protester. Hyss
land var ej sent att genom franska siinc1obudet göra framställ
ningar i Tokio, under det Kina nöjde sig med att yrka på ja
garens återlämnande i stället för att, enligt sin plikt, merl va
penmakt hafva hinrlrat dess bortröfvande. JapanemHs svar, 
att de ej längro ansägo Tschifu såsom neutralt, sodan ryssarna 
där anlagt station för gnisttelegrafi 111. m., verkar vi:il svagt, 
och utan tvifvel har bär ett groft brott mot neutralitetens lagar 
blifvit begånget. 

Oktober 190-±. 

a. Unger. 

Rc~chitelnis 

nppbrin· 
gamle. 
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Carlskrona och Stockholm. 
»Ett riksviktigt - spörsmål. » 

Ofvanståonde titel torde tillfyllest angifva, att författaron 

till detta genmäle, en pensionerad sjöofficer, ej kunnat blifva 

öfverbevisad om giltigheten af de sjöstrategiska skäl, som kom
mendörkapten Flach i föregående häfte af denna tidskrift an 
för för »V år kusttJottas förflyttuing från Carlskrona och för

läggande till Stockholms skärgårdsområde». Möjligen skall jag 
tillvitas föråldrade åsikter och bristande förmåga att fatta nå
got så modernt som sjöstrategi och därpå uppförda nya öfvcr
bygguader, när jag, utan allierad bland fa ckmännen , dristar 

taga upp handsken till försvar för vår gamla örlogsstation 
Carlskrona. Alldeles ensam står jag dock icke, ty en »f. d. 

landtofficer• gaf redan den 30 sistlidne april i N. D. Alle
banda (landsortsupplagan) så goda skäl för sin mening uti 

detta spörsmål, att jag - trots kommendörkapten F lachs don 
l maj i samma tidning insända genmäle - endast anser mig 

böra med sjöstrategiska skäl komplettera och bekräfta L l1. 
landtofficers uttalanden. 

Till en början är det mig ett sannt nöje att erkänna 
många, klart framställda, sjöstrategiska sanningar i kommen

dörkapten Flachs uppsats, som, det är att hoppas, skall verka 
till samförstånd åtminstone mell an båda va p n ens fackmän an
gående vår flottas hufvuduppgift att - så länge den existe
rar - afhålla eller hindra en fiendes landstigning på våra 

kuster. H vartill emellertid så mycket sjöstrategi för att afgöra 

kustflottans förläggning? H varföre inblanda individers och 1882 
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i\,rs sjöförsvarskomnJittos uttalanel en i donna fråga , <lå mun en
dast har att påbörda <lom »lokalpatriotism» och >>traditionell 

käoslouppfattning» '? Tror kommendörkapten F lach, att hans 
«riksvik tiga » vurm befrämjas af dylika argument? Jag har 

skäl att tro motsatsen. 
En gammal strategisk grundpelare, hvarpå alla sjöstaters 

försYarssystom måste hvila , är, att flottan skall vara klar vid 
ett kri gsutbrott, <lå armeen ej kan ha huunit mobiliseras. Denna 

strategiska sanning passar oj till stöd för kustflottans födäg
aande till Stockbolm, och därföre utbyter kommendörkapten 
b 

Flach helt enkelt denna granit-pelare för en sådan af betan, 

ett billigare och nymodigare material. (Sid. 83 af 'Tidskrift i 

Sjöväsendet, l:a häftet detta år, där det säges: >>På grund af --
all is är borta »). För elen , som med mig erkänner landets rätt 

att fordra att under härens mobilisering och uppmarsch vår 
kustflotta skall vara redo till skydd mot öfverrumpling genom 

fiendens större eller minch·e krigsföretag, såsom att sätta sig fast 
på strategiskt viktiga ställen af kusten, att besätta oförsvarade 
bamuar och inlopp ä[ven ti ll vårt »östra operationsområde », 

för den torde det vara klart, att flottans förläggningsort i fredB
tid är nästan oberoende uf do fordringar , som på sidd. 81---82 
finnas uppställda. Hont af oförsvarligt vore det, att så väl 

gömma hela vår kustHatta af fruktan för förmenta »fyra faror» , 
hvilka ej existera, därest vi klokt och energiskt arbeta på hen
nes snabba mobilisering - c'est le premier pas qui c8ute. 

Sjöstratogisk::t och sundt logiska förnuftskäl erfordra för 

en talrikare och kraftigare kustHatta fiera flottstationer och, i 
tuin tanke, flera förläggningsorter, men detta senare är ingen 
»riksviktig » fråga. 

Den sjöstrategiska grunden bör läggas så stark och rym
lig, att vårt sjövapen för alla krigspolitiska lägen må veta sin 
plats och kunna uppfylla sin plikt. Häruti synes visserligen 
kommendörkapten Fla.c!J i allmänhet vilja instämma , men då det 

kommer till uppgiftens realiserande, blir Ryssland icke blott 
Vår farl igaste fiende utan , snart sagc1t, den enda vi behöfva 
tänka på. Så blir vårt »strategiska operationsområde», från 
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Arholm a till Kråkelund, det mest »centrala» på vår sjögriln~ 
) 

och i11om Jetta område "kan en högste befälhufvare 

hållas väl underrättad om fiendens rörelser " ; »på någon punkt 

i nom detta stora skärgårdsområde bör Y år kustflottas lmhn<l

styrka --- - -- nu förläggas», men »med kryssare och tn r

petlbåtar, som kunna und varas från hu[vudstyrkan ", förl agda 

>>till de såsom flankstöd på vår mer eller mindre öppna kust 

lämpliga skärgårdarne,, skall "herraväldet längs våra kuster>> 

upprätthållas (sid. 72). Annu tydligare bevis på, att komnw11. 

dörkapten Flach vid uppsatsens författande bart blicken nästan 

oaflåtligt riktad mot öster är, att "vårt krigspolitiska läge gent 

emot vår södra grannstat" innebär ej »någon större fara , och 

don från väster kan betraktas att numera hafva försvunnit>> . 

Äfveu om jag kunde lita på ett dylikt krigspolitiskt horoskop, 

så kan jag oj förbise, att norrländska skärgården - för att 

icke tala om Blekinges och Bohus - spela on helt obetydlig 

roll uti kommendörkapten Flachs sjöstrategiska plan, men denna 

grund synes vara lagd, seelan han uppfört öfverbyggnadcn, 

!J vars most framträdande partier äro: en oskingracl kustfl otta 

opererande uneler en befälhafvarc, så snart !J on hunnit mob i

liseras, och - lcost but not least - vinterförlagd nära Sto<.:k

holm. 
A propos väg- och vattenbyggnadsstyrelsens helt nyligen 

af pressen med<loln<le utlåtande om >>Flyttningen af flottans 

Stockholms-station " får man det intryck, att ett bestämmande 

skäl för stationuns flyttning till Kalenits skulle vara att t! onnn 

plats ej är behäftad med »olägenheterna a E clc stora afstiindl'n 

från hutvndstaden•, som vidlåda Askrikefjärden och Stora 

Värtan. Att sådana skäl få spela in Glane! rJe sjömilitära lir 

ett sorgligt tidens tecken, men bland stockholmarna torde många 

vänner och gynnare till ett så populärt förslag nog kunn a på· 

räknas. Mången erfaren och klok fackman har dock hyst och 

uttalat den åsikten, att ju närmare hufvudstaden en flottsta tiou 

lägges, desto sämre för dess personals örlogsmanna-anda, som 

härifrån fortplantas till fartygens besättningar; ett förbise 01u le 

häraf kommer nog en gång att medföra sitt straff. 
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Om nu vår farligaste fiende skull e begå det »strategislm 

1uisstag>> att sända hela sin östersjöflotta till sjöss för att mel

lan I-Iangö och Kråkelund bevaka och blockera -- observa

tionsblockad - vår kustflotta , under det bans transportflotta 

idargjordes uti harnnarne från IIangö till L ibau i ändamål att 

öfverföra och landsätta en invasionsarme i södra Sverio·e månne 
"'' det för sådant fall vore strategiskt riktigt, att vår kustfiotta 

spelade sin >>ficet-in-being-roll i det »stora skärgårdsområdet». 

Jag bar mina skäl att bärom hysa an nan mening, men dessa 

skäl anser jag mig ej böra offentligen uttala. 

l förbigående må jag likväl nämna, enär kommendörkap

ten Flach beklagar, att ej »opcratiousbasområdct» kan o·enom 

upprensning af Väcldö kanal utvidgas mot norr, att jag 
5 

anser 

det ej omöjligt att utsträcka detta område betydligt mot både 

norr och söder, men som mitt förslag härom sannolik t skulle 

afspisas såsom lika >> opraktiskt» som det om , militärlederna" 

som dock genom »en räddande engels >> kloka realiseringsat: 

gärder r~ddacles från sin graf i glömskans papperskorg, så må 

detta tmtt förslag hvila i ro, tills dess en lyckligare samlare 

(ej uppfinn are) gör det bekant. 

Antages det såsom ett sjöstrategiskt axiom, att det >>stora 

skärgårdsområdet» på vår ostkust är det enda lämpliga för 

kustHottans operationer under krigets första skede - att söka 

»i det längsta hålla fienden i ovisshet om sitt läge>> - intill 

dess högste befälhafvaren -- - -->> erhållit säker kännedom 

om den fientliga transportflottans befintlighet, kurs och sannolika 

~unkten för landstigningen>>, då han går »med samJarl styrka 

tJl! sjöss under skydel af mörker genom lämpligaste utfallsled 

- - _, (sidd . 74, 75) - - en i sanning ej lätt uppgift för 

en högste befälbah'are - så skulle det vara af stort intresse 

att erfara, om samma operationsplan vore ,,strateo·iskt riktio·,, 
o b ' 

u~cler förutsättning att operationsområdet kunde betydligt ut-

Vtdgas, ja, man kan ju föreställa sig hela svenska kusten skyd

dad af skärgård, blott för att pröfva giltigheten af ofvanstfl

ende plan att använda vår kustflotta koncentrerad mHler on 
h- ) 

ogste befälhafvare. 
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Att dela sjövapnet i oskarlrar uneler själfstäncliga befill
hafvaro uneler konungen, skulle väl detta vara ett »strategisk t 

fel, så fruktar jag, att våra sjöstrateger finge många sådana 
fel att anteckna från både äldre och i1y1ne sjökrig. 

Kustförsvarets strategi, af gammalt grundad på l1evak

ning och strid, har genom ångans och elektricitetens introd uk
tion betydligt utvecklats, så att man från spridning, som bo

tingas af bevakningsuppgiften, järnförelseviR snabbt och lätt 
kan öfvergå till koncent1·e1·ing för strid. 

Detta nutidens kustförsvarssystem har till sina principer 
blifvit klart framställdt af amiral Touchard, och amiral El liot 

har sedan visat, på h vad sätt tillämpning af dessa strategi ska 
och taktiska principer kan ernås. Såsom korollarier till cl essa, 

som jag håller före , obestridliga principer följa bl. a., att fr uk
tan för vår kustflottas •splittring >> är obefogad, liksom fru ktan 

att ej kuuna med samlade krafter upptaga striden, om niim
ligen befälet på våra fartyg under fredsåren haft tillfälle att 
på ort och ställe göra sig förtrogna med bevakning af kuster 

och hamnar samt navigering af skärgå)(Jslederna; till detta 
hörer ock, att planen, den strategiska såväl som den taktiska, 

för kustflottans operationer ej får hemlighållas för befälet, Rom 

skall utföra dem, intill dess kriget står för dörren, ty llå iir 
det väl sent att justera urverket, hvars kugghjul utgöras af 

personal och materiel. H vad som bör hållas hemligt är deL 
som kan räddas undan grannars »underrättelse- » och spion Yi1-

sencle, såsom mobiliseringsplaner af kustflottan och lless för
läggningsorter på kusten för krig mot skillcla länder. 

Såsom ett annat korollarium, som därjämte uppbäres af 
e u kel , sund logik, må slutligen nämnas, att ju talrikare kust
H otta, desto fullständigare och längre kuststräcka skyduacl, l>Ch 

för båda dessa erfordras ökadt antal Hottstationer såsom repli
punkter och förläggningsorter. För ej så länge sedan hade 

vår svaga flotta lik väl 3:ne sådana stationer eller clep6ter , och 

nu skulle för vår ansenligt ökade kustHotta en station vara nog0 

I likhet med f. el . laudtofficer är jag öfvertygacl om, att 

vårt kustförsvars framtid och styrka främjas bäst af t vänue 
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örlogsstationer, Carlskrona och Stockholm - samt därefter 

tvänne dopoter, en i Norrland och slutligen en på västkusten. 
Frågan om att förf-lytta 8tocklwlms örlogsstation ut i skär

o·ården har varit på tal ett kvarts sekel, och om detta nu snart 
b 

blir förverkligaclt, tror jag hvarje sjöofficer skall glädjas, om 

uppbyggandet af denna station kan ske utan nedrifvanclet ar 
en annan , ännu i sin fulla lifskraft. Carlskrona station är oj 

att betrakta som ett coUiscurn. Med någon kännedom om rle 
»framtid smäns >> sätt att föra denna sak framåt , som nu synas 

ha för afsikt att deplacera » känsloströmning » och »lokal patri

otismen » från Carlskrona till Stockholm, och att uti sjöstm
gien söka ett ovederläggligt stöd för sin sak, har jag velat mefl 

detta genmäle varna vederbörande, uti hvilkas händer afgö
randet kommer att bvila, att - »innan det blir försent>> -

väl prö[va både skäl och motskäl i donna riksviktiga fråga. 

O. Norrbohm. 
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Till Redaktionen et{ Tidshift i 8jöviisenclet. 

I don af kommendörlmptenou C. G. Flach afgifua årshe

räLtelse i sjökrigskonst och sjökrigshistoria år l \J03 förekom illa 

på tal om krigsöfningen virl Vi.xbolrns- och Oscar-Fro<lri h

borgs fästning några ord , som innehålla (let påståendet, alt 

(le modclelan(len rörande framgångar för försvaret, hvilka vi<l 

tidpunkten för öfningen förokommo i pressen, härrört f61n 

kustartilleriet. Så är emellertid icke förhållandet, emedan i1r 

de ti<lningskorresponclentor, som emottoga upplysniugar i kolli

mondantens ~tab, dit alla, med uudantag naturligtvis för den 

å flottan befintliga korrespondenten, för detta ändamål h<.:lt 

naturligt väncle sig, endast meclclelacles sådana af rent sakligt 

slag utan tillägg af några som hälst uttalandon rörand e d(• 

stridande parternas framgångar eller motgångar, och emedan 

- mig veterligt - inga andra än just dessa korrespond enter 

till sina respektive tidningar lämnade meddelanden i försia 

hand rörande händelserna under krigsöfn ingen. De reflexi oner 

rörande framgångar för försvaret, hvilka förekommo i pressen, 

härröra därföre helt visst uteslutande från korrespondenterna 

själfva. Det är för öfrigt alls icke ovanligt, att korresponden

terna hafva benägenhet att ställa sig välvilliga mot den si<ln, 

på hvilken de befinua sig. Så t. ex. framställde elen korn·

spondent, som befann sig å den anfallande sidan, resulLaten 

af krigsöfuingon på ett holt annat sätt än de, som befunno 

sig i. fästningen . 
Beträffande yttrandet, att de utförda operationerna sak

nade större allmänt intreRse, må det holt och hållet stå !"ör 

Iörfattarons räkning. Faktiskt är emellertid, att ou boty(1lig 

del af pressen ägnade ett mycket stort intresse åt krigsöfnin

gon i sin helhet. 
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Till slut kan jag icke undorlftta. att framhålla det önsk

värda uti, att dylika utLalanc1en som de, hvilka förekommit i 

den ifrågayarande årsboriLttelsen och livilka endast äro ägnade 

att väcka ovilja ntnn att medföra dot allra min sta gagn, måtto 

så vidt möjligt undvikas. 

Stockholm den 10 soptomber 1904. 

A. F. Centervall. 

Tidslc?·ift i SJöviisendet. 
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Litteratur. 

'' Bokföringen ombord å flottans fartyg », stor oktav, nngot 

öfvor i300 sidor stark, har nu utkommit af trycket och till

hnmhhållcs i stationsbefälhafvarons i Uarlskrona civilexpo<lition 

mot ett pris af kronor 1: 60. 

Ur arbetets första ka]Jitel torde få anföras första styek<'t. 

så lyclnn<le: Föreliggande arbete är afsodt att tjäna såsom hn n<l

loclning vi<l unelervisningen i skolorna vid flottans stationer i 

ho k föringen om bonl. Det bar till uppgift att visa si:ittot lör 

ntförawld af reglem entets föreskrifter, i bvacl dessa haf n1. al·

sooJH!e på till bokföringen höramle åtgärder, äfvonsom hum 

de rogl cmentoraclo räkenskapsLöekorna ombonl å fiottans i'<~r

tyg lJöra föras un!lor iakttagande af reglementets bestäm mol :-:t'r 

och mod ledning af reglementets formulär», hvilket tillriiekli .~t 

anger dess värde för såväl fartygschefer som för öfriga, som 

lwfnt mod räkenskaper ombord å fiottans fartyg att skaJTn. 

Lägges härtill ai.t uppställningen ilr redig och lätt öfverskå<llig 

samt att !le i de olik a fastställ!-la fonnuhiren in f<> n la ex cm pk n 

synas Yarn fullständiga och vi-il ntlda, torde intet behöf\-a tdl

higgas för att anbefalla boken till närmare studium af all a i 

ltitl1ömmle ämnen intresserade. 

l\lecl anledning af nu pågående rysk-japanska krig har 

till redaktionen för omnhumancle öfverlänmats dels: 

>> Karte der Siidlichen Mandschurei und Nord-Korea im mn:-;sc 

1 : 1,600,000 , auf Grundlage dos oUlziellon russisoben Kartennw

teriales ausgefi.ihrt im K. u. K. i\lilitär-Geogr. Institute t.U 

\\rien -- U, Ausgabe », hvilkcn erhålles från Georg Chr. Urs ins 

Efterl"olger i Köpenhamn till ett pris af 2 kronor; tifvenso tJl 
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Les flottes de combat en 1904 af commanclant de Ballin

court. Författaren säger själi om detta senare arbete, att det 

icke är någon ny bok, icke ens en ny upplaga utan >> une simple 

mt se a JOUr, dans la broussc et avec ce que nous appelons les 

miserables mayens du bord, retatant les changements survonus 

depuis dix-huit mo is». Icke utan skäl torde det därför vara 

som han kan ett par rader längre ned i företalet försäkra att: 

>> il parait qu'on demande des Plattes de Gambatele tous cotes» . 
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