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Arsberättelse i minväsende, elektroteknik
och sprängämne för år 1905.
Af ledamoten K. P:n Rosensvän:t.

(Forts. från sid. 291 .)

Hedan i augusti 1899 oub sedermera på våren 1902 har Verkstadsfråga om ändring af kanon båten Bl enda till verkstadsfa rtyg fartyg .
för torpeder varit underkastad utredning och kostnadsber äknin gs uppgörande .
Juli 1902 inlämnades kostnadsber äkning för omändring
af Blenda till verkstads- och förrådsfarty g för torpedbåtar , öfverstridsdomar efartyg samt fartyg för strategiska befälsöfning ar,
slutande på en summa af 58,464 kronor.
Vid 1903 års riksdag begärdes medel för utförande af
föreslagen förändring, men riksdagen afslog den gjorda framställningen.
Genom att Blenda i Generalorde r samt i senaste Bil. 7
i reglemente för flottan, del II, går under namn af verkstadsfartyg har den felaktiga uppfattning en spridt sig att Blenda
skulle und ergått omändring, hvilket ej är fallet.
Såväl afdelningsch efer för torpedskolo r som äfven chefen
för flottans stab har framhållit nyttan och önskvärdhe ten af
Verkstadsfar tyg för torpedöfnin garnas bedrifvaude och om tvifvel likväl vore till finnandes torde förra sommarens öfningar
fullt tydligt framvisat nödvändigh eten af ett lämpligt verkstadsfartyg för fyllande af torpedfartyg ens behof så i ena som
i andra afseeudet, hvadan det är att hoppas att den vid årets
Ticlsh'ift i Sjöväsenilet.
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riksdag förnyade begäran om medel för Biendas omändrin g
. .
.
till verkstadsf artyg måtte bifal las*)
n
kombmatw
1
rum
ägde
a
fningarn
ö
På den tid torpedbåts
r
mode.
bort
få
att
med moderfart yg framhölls önskvärdh eten
g
d1
fartyg et och låta torpedbåt arna få mera fri och själfstän
rörelseför måg a.
Denna frigörelse tror jag var en högst lycklig åtgärd och
har i väsentlig mån bidragit till utsträck nin g i torpedbåt arnas
taktiska användnin g , men jag tror på samma gång att man
sköt öfv er målet när detta moderfart yg alldeles affördes n r
eskad erför bandet.
Det var såsom chefsfarty get för en eller flera torpedb åtsdiv isioner so m moderfnrtyget visade sig olämpligt liksom att torpedbåtarn a såväl hvad beträffar skaffnings behofvet som andra
förrådsbeh of voro dauliaen beroende af moderfart yget.
Depötfart yg ku~n ~ aldrig torpedbåt arna frigöra sig ifrån
på grund af nödvändi gheten att befria sig från stora !örråd samt en del tyngande och skrymman de etl'ekter, hv1llm
äro behöfiiua ibland, men under mellantide r lämpligen kunna
föras å an~1 at fartyg hvarigeno m torped båtarnas fart ej ned pressas a f dessa ökade tyngder ombord, o.~h föl~den häraf
har äfven blifvit att eskaderns pansarbåt ar bhfv1t afserlda sorn
depötfarty g för torpedbåt arna.
Olägenhe terna af pansarbåt arna so m depötfarty g under
öfningsex pe ditiouer hafva nogsamt visat sig genom de extra
arbeten hvarmed pansarbåt arna betungas, såso m kolnmg, dyk.
ningsarbe ten m. m.
Därjärnte kan inträffa att eskaderö fni ngarna sphttra fartygen så att en torpedbät t ej kan träffa sitt depötfarty g när
det som bäst behöfves.
Det gamla moderfart yget skulle försvunni t so m sådant
men in aått som verkstads- och depötfarty g för torpedbåt arna
med ch:fen sorterand e uneler äldste divisionsc hefen för torp edbåtarna.
·:") Rikschgen har sedan detta skrifvits beviljat m edel till för eslagen änclring.
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D etta verkstadsf artyg borde uteslutand e stå till torpedbåtarnas förfogand e sa mt. därigenom alltid vara t ill ha nd s för
denna sin funkti on, således hvarken tjän stgöra som boo·serbåt
för artillerisk jutöfninga r eller transportf artyg, enär d es~ fun kti on som verkstadsf artyg fullt tager dess närvaro i anspråk
för torpedbåt arn as behof.
Här skol a reparation er a f hvarj e slag kunna utföras, reservpersed lar förvaras och tillhandah ållas, kol- och proviantförråden komplette ras , h varjämte genom verkstads far tygets försorg torpedbåt arna s behof af transportm edel, dyk nin g m. m. ,
m. m. skull e fyllas.
Ett verkstadsf artyg torde behöfva helt och hållet konstru era s och afses end ast för detta ändamål, frigjordt från
hvarje annan kombinati on vare sig af eko nomisk eller annan
natur, ty genom dyli ka komtJinati oner för fu skas resu ltaten ech
fartyget kan ej fylla någon uppg ift till belåtenhet , h varigeno m
den re e]a vmsten blir - in ge n.
Vid krigsö fnin gar ell er verkligt krigstillfä ll e kommer dessutarn alltid pansarbåt arna att behöfvas som till fi:illiga d epötfa rtyg.
En viktig tillökning i våra l :a klass torpedbåt ars strid shar erhållits genom brygganor dningarna , hvarigeno m
rde
vä
ll~g.ot så nä r bekväm och betryggan de skärgårds navigering kan
paraknas. Så länge kättingsan ordningar na meJlan ratten och
~t~rmas kinsrö rel1l en bibehålles kan man likväl ej undvika de
~vara olyckshäL1clelser ell er, i lyckligaste fall, ondast tillbud till
dyli ka so m uppkomm a genom dessa kättingars förslituiuu och
päraf föranled d glappning , som, i brist på anordning ar f~r att
spänna kättingarn a, lätt föranleder att rodret ]åser sig hvilket
und er hög fart och i trånga far vatten är mycket riskabelt.
Upprepad e klagomål bafva anförts i an ledning häraf. Ge? otn att dubbla styrrattar med kättiu gs förbind elser finnas, en
1
tornet och en å bryggan, finnes ä f ven du b bla chan cer till
roderlåsni ng.
I fall kättingarn a ersättas med stänger och kuggdref skull e
helt säkert denna källa till olyckshän delser försvinua.
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Det behöfs endast en hastig blick på denna tabell för att
inse omöjligbeten för varfvet och dess departement att på ett
tillfyllestgörande sätt hålla materielen i fullgodt skick än mindre bekosta sådana af fartygscheferna föreslagna ändringar som
ej äro oundvikligen nödvändiga.
Ej häller kan det vara möjligt att få debet och kredit
att gå ihop äfven om den största sparsamhet anbefalles aldrig
så ofta när samtidigt fartyg en och materielen anbefalles till klargöring och ny användning.
Geuom att afsKeda arbetare och inställa arbeten skulle
man nog kunna nedbringa omkostnaderna å varfv en, såsom
äfven varit föreslagit på grund af anbefalld iakttagande sparsamhet, men i samma mån från sade man sig materielens underhåll och beredskapsförläggn ing.
Ett enkelt medel, analogt med hvad den enskilde individen får tillgripa i liknande fall vore ju att ett eller annat år
afstå från anslagsäskande för ny materiel, så mycket mer lämpligt när stor personalbrist råder, och i stället använda motsvarande belopp till iståndsättande af den materiel som redan finnes samt anskaffande af reservammunition, torpeder m. m.
H vad antalet torpeder i förråd beträffar torde det afslutade kriget hafva kraftigt påvisat hvad som ofta nog blifvit
framhållit, att det fordras ett betydligt antal torpeder för att
i händelse af krig få bebof och tillgång något så när öfverensstämmande. Helt säkert tord e vårt förråd af torpeder böra
ökas med minst öO procent.
Som bekant sorterade torpedvapnet under ingenjördepartementet till 1897 då det i juni öfverftyttades till artilleridepartementet för att från och med den l januari 1900 ingå under egen afdelning i kungl. marinförvaltningen och med egna
departem ent vid varfven.
Af nedanståe nde tablå framgår den utveckling som torpedvapnet kräft vid Oarlskrona och Stockholms station under
den tid torpeddepartemente n existerat efter slutet af år 1900.
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Gnistsignaleringens stora betydelse för privat ändamål
Gnistsignalering.
har redan varit konstaterad bland annat genom dess användbarhet å transatlantiska ångfartygen under deras passage öfver
hafvet, och bvarje dag visas utvecklingen inom detta område.
I förra årets sista häfte af denna tidskrift framlägges öfverstelöjtnant G. Braunerhielms nya principer för vinnande af
ökad våglängd och strömstyrka och för närvarande underkastas förslagen fortsatta pröfningar å Stockhelms station.
Under förra sommarens expeditioner kunde eskaderns
fartyg å samma ankarplats utan olägenhet medelst »gnist»
kommunicera med hvarandra tack vs,re en ny sorts kohärer
för kort distans. Kohärema äro försedela med en stål- och en
silfver-kontakt samt af ebonit, men försök pågår för anskaffning af lämpliga glaskohärer.
Gifningseffekteu är för närvarande knappa två hästkrafter men är förslag inne på att öka denna effekt till 6 hästkrafter för de fasta stationerna äfvensom för Oskar II och
Fylgia.
För denna höga effekt och hästkraft kan man ej använda nuvarande kvicksilfvertnrbinafbrytare och induktorier utan
får i stället använda en likströmsmotor med växelströtnsgenerator.
- - - - - -- - -

-

-

Förslag är inlämnadt och medel begärda för gnistsignalstation å John E ri csson samt jagarne.
Önskligt vore att å flottans stationer upprättades gnistsignalstationer vid torpeddepartementen, dels för att öfva den
personal som därstädes har ansvaret för »gnistens» klargöring
och anordnande ombord, men aldrig själfva få tillfälle att öfva
sig i apparaternas användande, dels för öfning af de signalmatroser hvilka skola ombord tjänstgöra som gnistsignalmän .
»Gnisteus» stora betydelse i det nu afslutade kriget i
Ostasien kan ej nog kraftigt framhållas, och den japanska hufvudstyrkans goda och säkra gnistförbindelser med sina kunskapare och rekognosörer kunde förläna åt sagda hufvudstyrka
ett lugn under striden och en sammanhållning under företa-
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gen hvarigenom ett kraftigt ingripande när som hälst kunde
vid behof åstadkommas.
Annu återstår mycket att förbättra å detta område.
H vad undervattensbåtarna beträffa skulle ämnets behand- Undervatling kräfva sitt särskild a kapitel , men på grund af den ut- tensbåtar.
sträcknin g denna årsberättelse redan fått, ämnar jag här endast nämna några ord samt för öfrigt hänvisa till en läsv ärd
artikel i 1904 års Nauticus rörande »Der heutige Stand der
Unterseebootsfrage >> såsom utgöraude en god bas för de af
våra undervattensnavigatörer hvilka vilja i tidskriften afhandla
denna fråga för 1906.
Först och främst få vi hälsa vår egen undervattensbåt,
Hajen , välkommen inom försvarsvapnens led och den första
debuten vid förra årets öfningar bar hos flottans män ökat tillliten för denna båttyps värdefull a insatts, på samma gång man
gläds åt att båten är fullt inhemsk så till konstruktion som
byggnad , och resultatet länder dess konstruktör, mariuingenjör
Richson , till all heder.
De beklagansvärda olyckshändelser som inträffade såväl
med engelska båtarna A 1 , A5 och A8 , hvaraf den förstnämnda
påsegl ades af en ångare och sjönk, den andra utsattes för explosion genom läckgasantändning medelst en elektrisk gnista
och den sistnämnda helt hastigt sjönk, som äfven med den
fran ska »Farfadet », hvilken likaledes hastigt sjönk under exercis, framkallade på vissa håll tanken att makterna borde enas
om att uppböra med byggandet af dylika riskabla tingestar.
Men liksom olyckshändelser vid kanoner ej åstadkomma
afskaffande af artilleribestyckningen , så har man äfven här
fortsatt byggandet af dessa undervattensbåtar med sträfvan att
erhålla högsta möjliga garanti för olyckshändelser och f0rlusten
af »Farfadet» samt A 1 och A 8 rubriceras såsom orsakadt
af »error of judgment ».
Detta framgår bland annat af en artik el i »La Marine
Francaise», der Lanbeuf, chefskonstruktör i franska flottan,
framlägger sina åsikter i frågan.
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Han antager att »Farfadet» i Bizertaviken råkat in bland
strömfåror, hvilka genom blandning med hafsvattnet nedsätta
salthalten och att chefen å »Farfadet» ej tagit detta i beräkningen utan trott att fartyget ägde större flytförmåga än hvad
det verkligen vid tillfället ägde.
Vid öppnandet af däcksluckan skulle vattnet rusat in innan luckan åter hann att tillslutas. Olyckshändelsen skull~
således ej haft sin grund i felaktig konstruktion, bristande flytförmåga eller öfriga erforderliga egenskaper, hvilket han däremot tror vara fallet med A8 , som saknade både långskeppsoch tvärskepps-stabilitet och gick till botten med stark lutning
för öfver samt kantrade samtidigt på sidan.
M. Lanbeuf anser dock att man borde hafva särskilda
fartyg utrustade med lämpliga bergningsmedel och afsedda att
vara till hands för att kunna hjälpa en nödställd undervattensbåt.
Denna fråga har äfven varit före i engelska parlamentet_
För att underlätta bergandet af en .sjunken undervattensbåt bar
man bland annat föreslagit att aptera ventiler i fartygsskrofvet
så att dykare kunde gå ner och påskrufva slangar ledande till
luftpumpar, som sedermera skulle pumpa in luft i fartyget och
härigenom öka flytförmågan samt tränga ut det vatten . som
möjligen kommit in .
De ombord förekommande explosionerna förefalla vara af
allvarsam natur och torde mana till användande af sådan
brännmateriel, hvars gaser ej antändas af elektriska gnistor.
De lmfvudsakliga olyckshändelserna, som kunna drabba
undervattensbåtarna, bestå i vatteninströmning vare sig genom
luckor eller läckor samt explosioner. Vid kollission torde faran
vara mindre enär konstruktionen göra dessa fartyg betydligt
starkare än flytande fartyg af samma tontal.
I samma mån som torpeddistanserna ökats bar värdet af
undervattensbåtar stiget.
Undervattensbåten kom ej till användning under ryskjapanska kriget, men båda dessa stater skaffade sig dylika båtar under krigets gång.

Vid krigets början lära två undervattensbåtar funnits i
Port Artburs hamn, men ingen af båtarna torde varit användbar.
Till Wladivostok ankomma under krigets gång 12 stycken
undervattensbåtar.
Japanerna skaffade sig från Amerika lO stycken undervattensbåtar, men kommo dessa båtar ej till någon användning. Osäkert är emellertid om ej kontakt med dessa farkoster skulle inträffat i fall ryssarna valt vägen genom Tsugarusundet.
Sedan Kungl. Marinförvaltningen i oktober 1904 beslu- Pristäfling.
tat till pristätlan utbjuda konstruktion af >>nätsax», afsedd att
an bringas å torpedens stridskon för att möjliggöra passage genom skyddsnät för torpeder samt af »torpedljus» för upplysande af torpedens bana nattetid, hade vid täfiingstidens i:ilut
den 7 juli 1905 inlämnats 20 förslag till nätsax och 10 förslag till torpedljus.
De för granskning ai förslagen tillkallade sakkunnige föreslago att 6 af de inlämnade förslagen till nätsax och 3 förslag
till torpedljus skulle pröfvas på grund bvaraf vissa försökseffekter komma att tillverkas och underkastas prof.
Den litliga tillslutningen från vidt skillda håll och yrken
till den anordnade pristäfian samt det stora procentantal till
pröfning rekommenderade täftingsförslagen, som de sakkunnige
utsett, manar godt för fortsättande af den nu inslagna vägen
att på ett billigt sätt samla ideer till materielens förbättrande
och om än de inlämnade förslagen af vissa skäl och på grund
af obekantskap med. materielens användande ej kunna själfva
användas, torde de kanske lämna uppslag till användbara förbättringars utarbetande af den specialpersonal som handhafver
materielen.
Genom öppen tätlan lämnas tillfälle för såväl flottans personal som äfven för utanför stående att förvärfva sig antingen
pekuniär fördel eller ett hedrande omnämnande, båda resultaten kanske uppmuntrande och sporrande till fortsatta försök ,
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lika mycket för den person som utmärkels en drabbar, som för
hans kamrater och synes den inslagna vägen vara ett brytande
af förut härskande åsikter, som ansägo det vara olämpligt utdela gratifikati oner åt flottans personal för gjorda förbättrin gar
inom vapnet, enär, bland annat, svårighet torde uppstå vid
afgörande t om hvad som bör anses ligga inom ramen för personens tjänsteålig gande eller ej, Mig synes att detta afgörande kunde behandlas i likhet med hvad man i beskrifnin garna
från S:t Louis-utst ällniugen fick läsa om åtgärder vid amerikanska verkstäde r där inom lokalerna fonnos lådor i hvilka
arbetarne fingo nedlägga sina uppfinnin gar eller förslag till förbättringar vare sig rörande arbetsmet oden eller å mask i ner.
Sedan vederböra nde pröfvat de inlämnade förslagen erhölls, i
fall förslagen voro användba ra, gratifikati oner !Jvars storlek
berodde på förslagets goda egenskape r.
I samma mån som torpeden ryckt fram i försvarsva pnens
Inhemsk
visat sig kunna fylla höga fordringar har frågan om
samt
led
torpedtill·t
verkning. anskaffnin g af torpedföra nde f'artyg oc l1 torpec1er bl'f
1 VI omfattad med stora sympatier .
Då det gäller byggande af de fartyg, som för flottan äro
behöiiiga, har det visat sig att vi inom landet sjäHva kunn a
åstadkom ma desamma äfven om vi en eller annan gång, hvad
torpedfartyg beträffar, genom inköp utifrån ansett oss behöfva
tillgodogö ra oss välkända firmors, på erfarenhe ter och dyrbara
pröfninga r, framkonst ruerade typer. H vad artil~eriet beträffar
kunna vi äfven inom landet fylla våra behof. Aterstår oss nu
endast torpeden som vi fortfarand e nödgas anskaffa utifrån.
E j nog med att hvarje möjligbet att tillverka beböfiiga
effekter inom landet är efterstriifvansvärcl torde detta sakförhållande vara än mer eftersträfv ansvärdt då det gäller tillverkning af krigsförnö denheter, hvilka i händelse af förvecklin gar
torde med svårighet låta komplette ra sig medelst anskaffnin g
utifrån.
På 1880-talet tillverkade s torpeder å Stockholm s varf efter
torpeding enjör Söderström s egen konstrukti on (38 cm. M/ 86)
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hvarv id luftkärl från äldre torpeder, l\1/ 76, användes. Ett antal norska torpeder omändrad es äfven därstäd es, men sedan
detta arbete blifvit fullgjordt och tillverknin gen af M/ 86 afslutats upphörde beklagligt nog all torpedtillv erkning och arbetaru e afskedade s.
aod torTorpeden M/ 86 var på sin tid en utomorde ntliat
b
b
en viss
kräfde
och
detaljer
sina
i
ad
ped ehuru något komplicer
moen
i
ingenting
finnes
Där
varsamb et vid sin klargöring .
skickdern torped som ställer större fordringar på till verknings
ligbet än bvad som fordrad es vid torped M/ 86.
Luftkärlsä mnena kunna , liksom hos 'Vhitehea d eller
Schwartzk opff, tagas från andra firmor vare sig utom lands eller,
ännu bättre, här hemma.
En li gt inlämnade anbud åtager sig såväl Bofors som Finspang att leverera luftkärlsä mnen enligt de här ofvan angifna
fordringa rna för Whitehoad s luftkärL
På grund af anbefalld utred ning rörande kostnaden för
anl äggande af en verkstad för nytiiiverk ning af torpeder med
en årlig tillverknin gsk apacitet af 25 torpeder, men byggnade n
tillräcklig t tilltagen för ökad kapacitet af 40 torpeder per å r,
har förslag blifvit utarbetad e, hvilka vi sa att anläggnin gskostnaden beräknas till 393 657 kr.; däraf för verktygsm askiner,
a beverktyg m. m. 100332 kronor. Genom g·a nska noo·arann
bo
torde
räkningar i detalj påvisas att tillverknin gen af eu torped
kunna antagas belöpa sig tlll 7 500 kronor under det en torped med besiktning och hem transport frå n Fiume kostar cirka
10,000 kronor.
Att tillverknin gsmöjligb et för ett 40-tal torpeder per år
bör finnas, framgår af de behöfliga beställnin garna på senare
år samt att öfver 100 torpeder skulle behöfvas för de af marin förvaltnin gen föres lagna 4 jagarne och 15 to rped båtarne.
Härtill komm er bebo[ af ersättning storped er för bortskjutn a eller förs litna torpeder, som bör beräknas till minst 6
a 7 procent per år samt dessutom ett önskvärdt reservtorpedförråd, enär det under kriget visat sig, att konsumtio nen af
torpeder är ganska betydlig. Såsom förut i denna berättelse

-350-

- 351 -

blifvit framhållit sakna vi erforderlig t förråd af reservtorp eder,
hvilket ej endast skulle märkas vid inträffadt krigsutbro tt utan
redan nu under fredstid visar sig behöfva ökas såvida torped.skjutning söfningarn a å torpedsko lor och eskadrar ej skola behöfva inskränka s eller menligt inverka på mobiliseri ngsförråde t
Ofvan angifna uppgift öfverenss tämmer med torpedbehållningen på papperet, men af dessa torpeder befinna sig en
:Stor del under reparation , som hvad ett par torpeder beträffar,
.är af mycket omfattand e natur. När därför torpedsko lan slukar ett stort antal öfningstor peder, hvilka efter skolans slut.
näppelige n kunna alla genast utlämnas till tätt därpå följande torpedbåts expedition blir följden den , att man måste lån a
sig fram dels bland öfningstor pederna för båtar som möJligen
-ej äro anbefallda till expeoition , dels t. o. m. bland mobiliseringstorpe derna utan att möjlighet finnes att medelst reserv-

Att tillverka dylika delar nn vid egen verkstad ställer
sig ännu dyrare än att taga den från \Vhitehead.
_ Äfven med egen tillverknin gsverkstad torde det vara beh~fltgt att __ fortfarand e g?ra. inköp af mindre partier torpeder
fran de ntlandska torpedfab nkerna för att lyckas erhålla kännedom om de ständ iga förbättrin gar som iakttagits å torpederna.
Denna taktik följes af de flesta mariner. Firman Whiteb ead har en filial i \Veyrnout för leveranser till England.
so:n dessutom har egen torpedfab rik i Woolwi ch hvarjämte en
pnvatfirm a, Greenwood, (.Leeds), fabriksmä ssigt tillverkar torpeder åt engelska marinen.
Såväl Frankrike som Italien, Ryssland, Danmark och
Japan taga torpeder från \Vbitehead , men tillverka äfven torpeder vid inbet~ska ve~kstäder. Frankrike har torpedfab rik i
Toulon, Italien t Spezzra och Ryssland l1ar två fabriker, Obokoff och Lessner, hvaraf den senare är fullt privat under det
den förra står under statens ledning.
. T!s~land .h~r ~gen ~illverkning i Kiel, men komplette rar
t01pedforr adet fran f. d. l:3chwartz.kopffs firma i Berlin .
Af. hvad ofv~n blif~·it framhållit torde det vara tydligt
att en mhem sk bil verkmng af torpeder skulle vara särdele
fördelaktig såväl ur ekonomisk som militär synpunkt, och me~
det antal torpeder, som vi numera årlige n torde behöfva anskaffa, synes det vara en stor nationalek onomisk förlust för
hvarje dag som det dröjer innan egen torpedtillv erkning startas.

torpeder fylla bristerna.
Dylik omtranspo rtering kan gå för sig så länge ej ett
större flertal båtar utkommen deras på en gång, men torde ej
vara ursäkligt om man vill anse sig mobiliseri ngefärdig eller
allvarliga re tider förestå, hvilket tydligen framgick af de vakanser i torpedförr ådet, som förra sommaren förefanns för de
.å stationen kvarvaran de torpedfart ygen.
En tillverknin g af 40 torpeder per år vid inhemsk verkstad sk ulle således inbringa en besparing af 100000 kronor,
en i sanning ansenlig amorterin gssumma på de nedlagda byggnadskostn aderna, och 400,000 kronor stannade inom landet.
Danskarn a hafva under en följd af år själfva tillverkat
torpeder med mycket godt resultat, ej endast hvad själfva torpeden beträffar utan äfven beträffand e den stora nytta, som
vunnits genom personalen s intima beröring med torpeden sam t
billiga reparation somkostna der.
För reparation af vissa i specialma skiner till verkade delar måste vi nu anlita firman Whitehea d samt betala betydligt mer än hvad det skulle kosta att tillverka delarna hemm a
i fall vi hade specialma skiner för ändamålet , h vilket skulle fin·
.l las om vi hade egen tillverknin gsverkstad .

_I planen för den nya stationon vid Stockbolm torde vara
.
mtagrt uppbygga ndet af nytillverk ningsverk stad för torpeder,
tne~ sedan man lyckats göra anläggand et af en behöflig flottstatlOn och därmed en högst viktig fråga för sjöförsvar ets vidare utveckling beroende af eventuell försäljnino· af Skeppsoc~ Kastellho lmarne och dessa holtDars bebyggand e, så är föga
~~srkt att_ torp,edve~·kstad på föreslagna nya stationsom råde kan
mma trll stand mom de närmaste 15 åren.
"'Mot anläggand et af torpedver kstad å Oarlskron a varf kau
1 ulslc1·ift i Sjö'Cäsendet.
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Minfö rrådet vid Stock holms statio n ställes und er
uppsi kt af statio nsbef älhafv aren med beklä dnads förvaltar en som uppbö rdsma n.

13/ 2

1872.

l\1' k omml.ttons handl ingar öfver lämna s efter dess
m
upphö rande till minte knisk a byrån .

6
/ 12

in1872. Den genom G. O. den 15 auo-usti 1870
fikall
iet*)
~iller
rättad e mil:af delnin gen vid skärgårclsar
med .. 1872 ars slut upphö ra, sedan enligt reglem ents
tet !or styrelsen och förva ltning en vid sjöför svare
statio ner af den 27 maj 1872 hvad tillmi nväse ndet
h~r från och med år 1873 komm er utaf statio nens
mmde partem ent öfvert agas.

G. O.

7
/3 1873.
3

/to

eMind eparte mente t vid Stock hnlms statio n arvod
stat.
Inred ning af verks täder för minde partem entet.

1873.

Stångto?pedbåtaT.

K. Br.

•s;
• 10

.
873. Angå ende inköp af en minb åt (jämf ör G.
G. /s 1875) hos firma n 'l'horu ycrof t.
N:o 1.
Den inköp ta båten Sprin g
l

3

=

K. Br. Maj 1876. Enär Sprin g ej visade sig bra byggd es å
Stock holms v~rf en minbå t (färdi g 1877) af ny typ
= N:o 2, hv1lken seder mera äfven visar sig odugl ig.
K. Br.

18

G. O.

11
/1

/s 1876.

S am t!'1ga b arkas ser och slupa r, som äro förs_edda med ångkr aft förses med stång torped i en4
hghet med G. O. / 6 1875 utfärd ade order för minångsl upen Sprin g.

1878. Fem m_inbåt ar (en hydra ulisk) bygga s vid
6
Stock holms staho n; erhåll a N:ris 3 och 4 5
'
'
och 7.

--

f.) 15 kanoni erer.
*) En chef (reg.-off.), fyra bitr. off. (kapt. eller sub.·of
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\V. Nordenskjöld , och delvi ::! anträffats bland de Gustavianska
papperen i Up psala, skall bär nedan ett försök göras att belysa detta egendomliga för våra begrepp nästan ofattl iga förhållande.

Några märkliga dokument från 1788-1790
års ryska k1·ig.
:M:ec1c1elacle af kapten G. Unger.

Intet af våra sjökrig har förts med större resurser än
Gustaf III:s ryska . Öfver en så stor flotta som den svenska,
h vilken 1790 uppträdde i Finska viken had e N elsou endast en
o·äno- befälet, nämligen utanför iTrafalgar. Då därtill komm er
b
b
d ..
att den fördes och kämpade efter de taktiska grun pnnc1per,
som under 18:e århundradet vunnit burskap å stormakternas
flottor, må det i sanning väcka förvåning att så litet gjorts
inom vårt land för att bearbeta det rika material, som lämnats af nämnda års sjökrigshändelser.
Bland de punkter, som för vår tid mer än öfriga stått
oklara är bt'fälsförbållandet mellan storamiralen hertig Carl
och bans flaggkapten, Otto Henrik Nordenskjöld, en m era
framträdande.
Allmänt bekant är ju hurusom flaggkapt enen vid flottan s
taktiska leduing hade full handlingsfrihet mot ansvar för föl jderna, eller med andra ord, hans ställning var sådan att en
vunnen seger kastade sin glans på storamiralen under det att
ett nederlag förcle honom inför krigsdomstolens skrank.
.
Mindre bekant torde däremot ordalydelsen af den lika
nådiga som dubbeltydiga order vara genom hvilkeu konungen
åt honom uppdrog befälet öfver sin förman.
Med tillhjälp af några dokument, som delvis benäget lätn·
nats af den gamle flaggkaptonens sonson, kommendörka pton

Konungens särskilda instruktion till Nordenskjöld har
följande lyd else :
Yår ynnest och nådiga bevågenh et med Gud Allsmäktig, Troman, Con tre Amiral, Riddare med Stora korset af Vår
Svärds orden och Hiddare af den Kongl. Franska Pour le
Merite. Wi sända Eder härhos tillbanda en a[skrift af den
Instruktion vVi nu för hans Kongl. Höghet Hertigen af Södermanland , såsom chef för vår Flotta under instundande Campagne läte utfärda. I kunnen deraf inhemta till hvad änd amål Flottans operationor böra styras, och såsom Flagg Capitaine bos Hans Kongl. Höghet, komm er det på Eder mycket
an, att alla Flottans manceuvrer, i sammanhang med våre Nådige afsigter inrättas och anställas. Vi vänta således af Eoer
kunskap , nit och erfarenhet att I till utförande deraf på allt
sätt bidragen; Men skulle mot all förmodan denna vår Instru kti on eller våre befallningar icke på sätt vi önske utförde warda ,
blifven I Oss derför redo skyldig på samma sätt, som Stats
Sekreterarne hos Konungen i England äro Parlamentet derstädes för sine göromål ansvange. \Yi befalle Eder Gud Allsmäktig Nådeligen.
C. Lagerb1 ·ing.

Hertigens bifogade in struktion , h\·ilkon är affattad med
.en anmärkningsvtirdt god strategisk kombinationsförmåga och
på den grund värd sitt ege t studium, lyd er:
Kongl. Maj:ts Nådige Instruktion för Hans Kon gl. Höghet Svea Rikes Arf Furste, Hertig Carl af Södennanland , huru
förh ållas skall under inneyarande års Campagne med Örlogs
Flottan . Gifven Stockholms Slott den 22 mars 17 90.
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§ l.

§ 5.

Så snart Kong!. l\iaj:ts kommitterade i CarlsJuona gifvit
Hans Kongl. Högbet genom Courir dagen till känna, då hela
Kgl. Maj:ts Flotta kan vara färdig att under segel gå, afreser
Hans Kgl. Höghet ifrån Stockholm för att då deröfver taga
och föra befälet.

Sknlle Ryske Flottorne både från Rewel och Cronstadt
redan vid I-lans Kong\. Höghets ankomst i Finska viken hunnit sig förena, söker l-Ians Kong!. Höghet, att i det längsta
som möj eligt blifver, utan att lemna. desse farvatten, undvika
Batalj, till dess Svenska Skärgårdsfiottan blifver till dess fullkomliga styrka samlad, och på en och samma gång den ryska då angripa kan. Skulle likväl I-lans Kongl. Högbet finna
sig med förd el kunna angripa och slå den Ryska Flottan, bör
sådant tillfälle icke försummas . Efter gifven Bataille, om den
är med segren krönt, söker Hans Kongl. Högh et att deraf
draga den mesta fördel och eviterar i synnerhet att med hela
F lottan inlöpa i Sveaborg, der erfarenher.en visat, att den kan
bli af mindre antal inspärrad, utan söker att bibehåll a sjön,
inskickande till denne hamn endast de mest skadade skepp.

§ 2.
Hans Kong!. Höghet nytjar derefter den första gynnande vind för att med Flottan till sjöss gå, ställer dess kosa direkt till Finska viken, och så fort m0jligen ske kan i densamma inlöper: Anseende J(ongl. Maj:t på ftottans station i
detta farvatten både Hikets och dess personliga säkerhet under instundande Campagne helt och hållet bero.

§ 3.
När I-lans Kong\. Höghet med Kong\. Maj:ts Flotta i
Finska viken ankommit, blifver förnämsta ändamålet med Hans
Kong\. Höghets operationer att hindra Ryska Flottan i Kron stadt och Revel att sig förena, samt om tillfälle yppas, att sl å
den en detalj, att gifva jalousier åt Hyska Skärgårds Flotta n
och hindra den att tournera Svenska Skärgården eller att
tränga in uti densamma, innan Svenska Skärgårds Flottan
blifvit samlad, att så snart Skärgårds Flottan blifvit samlad l
sammanhang med densamma och Armeens operationer vidtaga
de kraftigaste Offensive steg till krigets utförande.

§ 4.
I sådant afseende tränger Hans Kong!. Höghet med Flo ttan upp uti Finska viken så långt möjeliget är, tager Dess
kryssnings station så att kommunication mellan Sveaborg och
Kon gl. Maj:ts Flottor ständigt må bibehållas, söker att göra
allt det förfång, som möjeligen ske kan, samt om tid och till~
fäUe gifves, att uppbränna eller förstöra den Flottille, som ut1
vViborg af Prinsen af Nassau armeras.

§

6.

Huru verkställ igheten af allt det, som i föregående §§
H ans Kong!. Höghet uppdraget är, bäst må kunna befrämjas,
det h varken kan eller vill Kong l. l\Iaj:tföreskrifva; I-lans Kongl.
H öghets erkända mod och tapperhet, dess insigter och redan
vundna erfarenhet, Dess Eget med I<ongl. Majt:s och Rikets
välgång förenaf!e Interesse, samt det nära Blods och vänskapsför bund , hvarmed Hans Kong!. Höghet med I-lans Kong!.
Maj:ts person förenad är, gifver Kong\. Maj:t det säkraste hopp
om framgång uti alla Flottans företag och skulle I-lans Kong\.
H öghet finna sig dervid behöfva närmare föreskrift, eger Hans
K ongl. Högbet tillfälle sådant begäre och undfå med de A visjagter Hans Kongl. Högh et esomoftast afskickar till communikationens bibehållande och operationernes concerterande med
Befälhafvaren af anneen; men h vad Hans Kong!. Maj:t på
det högsta yrkar och nu uttryckligen befaller, är, att Hans
Kongl. Höghet, då Bataille med Ryska Flottan skall gifvas,
icke bevistar densamma på Chefskeppet, utan i det stället ombord på någoti af de smärre Fregatter med h vilka Hans Kong!.

-
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Höghet blifver i stånd att sig transportera, till hvad ställe inom Svenska Flottan, som dess ege n närvaro bäst behöfvas kan .
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hed erstecken, som för personella kronautskylder dem föt framtid en fritHger, och Kong!. l\Iaj:t framd eles Yill fastställa och
Hans Kongl. Höghet till utdelning öfverlemna.

§ 7.
Till uudvikanrle af alla de ledsambeter och brydsamm a
und erhandlingar, till b vilka de af Örlogsflottan und er förflutn e
Campagne gjorde uppbringningar gifvit anledning emellan
Kungl. Maj:t och dess al lierade makter, kommer yttersta noggrannhet att dervid aJ I-lans Kongl. Högh et anbefallas, och
må ej tillåtas, utan allvarligeu förbjudas, att uppbringa några
skepp genom stora Flottans Fartyg förr än då stora Flottan
är inkommen i Finska viken, hvilken då kan anses Bloquerad ;
och ändå bör strängeli gen förbjudas att inga andra skepp under hvad sken som helst 'Jppbringas må, än sådane so m ti ll
fienden föra verkliga krigsförnödenheter eller silfver i tack or,
eller så stort antal kontanta penningar, som tyd eligen äro till
fienden destinerade, aldeles so m de upprepas och för confi~kab l e
anses uti Kong!. Maj:ts under den 8 juli 1788 utfärdade PrisHeglemente.
§

§ 9.

På det I-lans Kongl. Högh et vid vården och tillsynen å
de på Flottan om bord varande Landt Trupper icke måtte
sakna det biträde som tarfva s, anbefaller Hans Kongl. Maj:t
nu Dess General Adjutant, Öfversteu och Riddaren af Dess
Swärcls Orden Lilj ehorn , att und er instundande Campagne
blifva Hans Kong!. Höghet fö ljaktig för att uti ofvan nämnde
egenskap föra och gifva de Ordres, Hans Kong!. Högh et i förberörde afseende nödige finn er. . Slutligen önskar I-lan s Kong!.
Maj:t, Hans Kong!. Högh et lycka och framgång i alla dess
företaganden och befaller H ans Kong!. Höghet uti Gud den
Högstes mäktiga hägn och beskydd . Datum ut supra.
GUSTAF.

C. Lagerbring.

s.

Som tapperh et och förtjän st, ehvHr den finnas kan, af
Kong!. Maj:t alltid Lelöna s bör, så har Kongl. l\1aj:t äfve n
varit betänkt, huru de af underofficerare och gemenskapen ,
som med särdeles välförh ållande sig emot fienden utmärk er,
a f Kong!. J\laj:ts Nåd äfven våga delaktiga blifva; Kon g!.
Maj:t låter nu i sådant a fsee nd e tillställa Hans Kong!. Höghet de penningHr att bäras på bröstet hvilka lians Kon g!.
Maj:t låtit förfärdiga och I-Ians Kongl. Höghet eger att efter
förtjenst och tapperhet utdela. Dessa och in ga andra bederstecken finner K ong!. l\Iajt böra till undero ffi cerare och gemen skape n utdelas; D em likv äl af Kong l. Maj:ts unelersåter undantagne, som till Kong l. Maj :ts t jenst innevara n de år fri villi gt
låtit sig förhyra , och bvilka, då de sig dertill genom utmärkt
uppförande och tapperhet förtjente göra, kunn a enli gt Kongl.
Maj:ts Kungörelse af den 10 jaunari sistlichm, undfå ett sådH nt

Så komm er Nordenskjölds till konungen i djupaste underd ånigh et ställd a protestskri fv else med anledning af ofvannäm nda särskilda instruktion.
Formen i denna tjänsteskrifvelse skorrar visserligen en
smula i våra öron genom sitt frasrika språk men hufvudinuehållet är dock sådant att det förtjänar beaktande af hvilken
gen eration so m hälst.
Amiral Nordenskjöld slog här ett slag för en lagli g och
dräglig ställning under det tredj e och sista krigsåret, men af
allt att döma synes ej något afseende hafva fästs vid hans
fram ställni ngar. Skriften lyder:
III.

Stormäktigste Allernådigste Konung.

Den utmärkta n åd och det höga förtroende Eders Kongl.
Maj :t Allernådigst behagat visa mig bland offic:erarne vid E ders
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Kongl. Maj:ts Örlogsftottg, gifver mig dristighet att i dj;:;paste
underdånigbet våga en föreställning, den jag å ena sid an med
det varmaste hjerta för Eders Kongl. Maj:ts sanna ära, anser
mig skyldig att göra för Eders Kongl. lVIarts och Rikets tjen st
och å andra sidan m ed en viss fribet som kanske ej anstå tt
Hofmannen, men som Europas största monarker förlåtit bos
sina sjömän , anser mig berättigad att göra för min egen tillfredsställelse, mi n egen säkerhet att, alla h välfningar oaktad t,
bibehålla den mildaste och mest rättvisa Konungs Nåd .
Då 1788 års ärofulla sjötåg öppnades, blef jag kallad från
det befal på ett af Linieskeppen uti Eders Kongl. Maj:ts Örlogs Flotta, som Ii;ders Kong!. Maj:t Nadigst behagat mig såsom då varande Öfverste Löjtnant tilldela för att i stället göra
tjenst som T-Ians Kongl. Höghet Hertigens och Stor-amiralens
Flagg-kapiten.
Förut ovan vid denna slags befattning, både i Ut- ocb
In-rikes t:jenst, sökte jag arsäga mig densamma; men höga befallningen och den rättelse jag då kunde vänta mig af en gammal experimenterad officer I-lans Exellens Förste Amiralens
Öfverkommendanteus Kommendören och Riddaren Herr Grefve
Wrangels närvaro, öfvervägde min billiga fruktan att svigta
under bördan af detta för mig nya, ovanliga kall.
Det Nådiga välbehag Eders Kongl. Maj:t under Campagnen och vid årets slut täcktes förklara alla dem som tjen t
på Eders Kongl. Maj:ts Örlogs Flotta, kommo mig att glömma
de bekymmer och den mödosamma omsorg, som under för fiutue tiden, i och med Flagg-lmpitens beställningen, fallit på
min k.tt.
År 1789 kommenderades iag direkte till Hans Kong!.
Högh ets Flaggkapten och har äfven und er de brydsamma ställningar som då voro, efter detma Höga Furstes Nådiga vilj a
skött Flottans rörelser, så ofta och så länge den varit i Sjön ,
hvaremot jag efter min underdåniga önskan varit skild frå n
befattning med truppen och ärendemas förvaltning i land, sorn
åter stiidse hvilat på General Adjutantens omsorg, några få
händelser endast undantagne , då jag derom fått särskild Nåd ig
befallning och alltid haft elen tillfredsställelsen att efter Ha ns
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Kongl. Höghets Nådiga välbehag lemna sådan åtgärd, hvarföre jag är beredd att hos Eder Kong!. Maj:t och hela nationen göra redo , när det ock skulle fordras.
Mitt hj erta skall aldrig upphöra att med underelånigste
vördnad förvara minnet af elen Nåd jag äfveu efter denna
Campagne fått röna såsom det största vedermäle af Eders
Kon gl. Maj:ts Nådigste ömhet och rättvisa, att jemväl under
alltnänna olyckor urskilja och ej tillåta elen unelersåtens nit
bortblandas, som alltid är lika uppoffrad för Eders Kong!.
Maj:ts och Rikets tjenst.
Jag skulle knuna åberopa mig det öfverdrifna arbete och
det haf af bekymmer, bvaruti mängd en af göromål kastatmig
un der de 2:ne år jag således gjort FlaO'o·kar}tens
t)·enst.
Min
bb
.
belsa och kroppskonstitution, ehuru danad att utbärda de svåraste fatiger, har deraf ögonskenligen lidit; men jag bör glömma allt sådant, då Eders Kong l. Maj :ts N åcliga befallning nu
åter för 3:e gången kallar mig till detta värf. Måtte jag dervid allenast så vist blifva i stånd att uppfylla Eders Kong!.
Maj:ts Nådiga afsigter, som detta skall utgöra min ifriga önskan och enda föremålet för allt mitt bemödande.
Då fråga förlidet år först uppkom att stri:icka och fördela högsta chefens ansvar vid Flottan äfven till dess Flaggkapten , vågade jag erinra om de betänkligheter som dervid
skulle möta af själfva sakens natur.
Jag påminte att ett sådant ansvar å ena sidan förutsatte
högsta befallningsrätt, å den andra förena<l med mycken
makt och många moyens, som efter principen uti alla militärlagar, måste ligga odelade och ensamt uti högsta befälbafvarens hand. Att själen af den militäriska ordningen i allmänhet fordrade en blind lydnad hos de lägre grader för deras
suverän. Att furstar som kommenderat Flottan och Armeen
alltid haft och utöfvat denna värdighet m era oinskränkt än
någon annan. Att Flaggkapitenstjeusten i synnerhet allenast
Vore en förtroendepost, ett adjutantskap hos högste chefen, för
att såsom ett redskap utföra dess befallningar. Så har Grefve
d'Estaing, Hertigen af Conteret, Amiral Koppel och amiraler

-

364-

i alla tider, haft <'len sig subordinerad, och att om annorlund a

vore, skulle en Flaggkapten ega undandraga sig chefens befallningar, gifva andra dermed icke enlige ordres uti chefens
eller sitt eget namn och på sådant sätt, fastän ärnad till chefens
verktyg, i sjelfva verket kunlla blifva dess like eller öfver honom , och i alla sådaue fall betaga högste befälhafvaren sin
mynr1ighet.
Jag har vidare vågat föreställa att om ock denna makten kunde tilläggas en Flaggkapten, skulle han utom de hand ledni>Jgar och den apparence som tillhör stora embeten att
blifva olycklig och brottslig under 0n befattning som jemte
allt annat äfven komme att innefatta skyldigheten att. blifva
respansabel för sin chefs vilja och tänkesätt, en börda so m
ingen kan bära och hvarpå i alla Rikens krigshäfder icke finnes något ex e m p el.
Utom de oöfvervinnerlig a svårigheter som på sådant sätt
tyckes råda i principen af saken, har jag dristat visa and ra
tllöjligheter som under sjelfva verkställighete n sk ulle yppas,
dem man å ena sidan var betagen att vid svåra tillfällen sam mankalla conseille och på den andra skulle sättas i nöd vändighet att hvarje ögonblick göra skriftliga förfrågningar, föreställningar och reservationer. Ett säkert ursprung till misssämja, inactivitet, tidspillan och de för tjensten olyckligaste
följder.
Dessa vore de tankar jag i första början yttrade öfver
detta ämne.
Då Eders Kongl. Maj:t sedermera sjelf allernådigst behagade nämna om särskild instruktion för mig, gaf i djupaste
underdånigbet jag samma svar.
Jag har således gifvit det till alla, som varit berättigade
att häröfver känna mina tankar och jag utb er mig som en
nåd att bärmed än ytterligare få underdånigst upprepa det till
min säkerhet om den olyckliga dagen någon gång skulle inträffa, då jag inför Eders Kongl. Maj:t i underdånighet kunde
behöfva försvara någon min åtgärd uti Eders Kongl. Maj: ts
och Rikets tjenst.
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Den som å ena sida n förtjent Hegentens förtroende i den
grad att få emottaga högsta befälet öfver en arm ee eller Hotta,
bar å andra sidau i alla tider egt frihet att utan vanära få
afsäga sig detta förtro ende, om han tirm er sig för svag eller
i den ställning att ej kunna uppfylla sitt ändamål. Så är det
ock med Stats-Sekretera rne hos Konungen i England. Men
att åter i en lägre grad hålla sitt !if och blod ospardt för fäderneslandets försvar och lyda , är en ovilkorlig skyldighet för
bvarj e krigsman, som derföre mätit statens förd elar och har
en känsla för äran.
Allernådigste Konung, jag har ingen annan önskan att
göra, än att uppoffrad för denna samfundspligt, hädanefter
som hittills, endast få lyda den odödlige Furste som emottager
befälet öfver Eders Kongl. Maj:ts Flotta och att på ett sätt
so m är enligt med lagar och krigsbruk, jag vågar säga på ett
möjligt sätt, få verkställa dess l!öga ordres till Eders Kong!.
Maj :ts och Rikets tjenst och bidraga till Svenska vapnens ofelbara framgång.
Jag förtjenar ingen annan belägenhet. Jag utber mig af
Eders Kongl. Maj:ts Nåd att derifrån blifva förskont och skulle
kanske intet göra det utan hopp, om Eders Kong!. Maj:t värdes kasta en blick tillbaka på en 30 års trogen krigstjenst inom och utom Riket, utan hvil a och vinning, under hvilk en tid
jag af egen drift i det yttersta sökt vara nyttig för min konung
och mitt fädernesland ocb efter att strida med många svårigheter, haft tillfällen att införa liksom ett nytt skick i hela den
scientifika delen af Svenska Amiralite tet, förbättra Sjöreglementen, Besättningslist or, Signalverk, Artilleri-Exercise, Tacklingar, Slupinrättning ar m. m. och såled es i min molm icke
varit utan verkan att bidraga till Flottans nuvarande anseende.
Tillfredsställelsen h äröfver skall ock följa mig i alla öden
och näst Eders Kongl. Maj:ts Nåd, blifva min yppersta belöning om emot förmodan oöfvervinnerlig a motgångar, om min
betänkliga ställning, om olyckan - - - - skulle förändra
tnin hittills afundsvärda lott. att få bära Eders Kong!. Maj:ts
segrande vapen vid sidan a E en Prins, h vars ära sprider sig_

-

366 -

-367 -

i:ill dess underhafv ande och hvars lagrar äfven fäldt sina blueler på min hjessa.
Med djupaste underdåni ga vördnad, trohet och nit fram härdar
Stormäkti gste Allernådig ste Konung,
Eders Kong!. Maj:ts
tropligtigs te tjenare och undersåte .
Carlskron a den 18 April 1790.

O. H. Nordenskj öld.
Såsom ett faktum kvarstår emellertid att N ordenskjö ld
vid krigets slut, trots sin ömtåliga ställning, var nog lycklig
att bibehåll a sin storamiral s till gifvenhet lika orubbad som sina
underlyda ndes förtroende och aktning hvilket i sanning borgar
godt för den mannens karaktär.
Resultatet af stora flottans rörelser under detta krig blef
ingalunda hvad konungen hoppats och väntat, men att skjuta
skulden härför på flaggkapte nen är lika orättvist som kortsynt.
De förhålland en, som paralysera de flottans rörelser låge långt
öfver hans räckvidd med undantag möjligen af det olycksaliga
anfallet på ryska flottan i Reval. Att planen för detta anfall
emellertid var synnerlige n väl uppgjord skall i ett följand e
nummer visas då den i original finnes kvar till vår tid. Anledningen till företagets misslycka nde torde helt och hållet
kunna tillskrifvas force rnaje~we.

Principer för fördelning och användning af lätta
ss. k. samt metoder för eldkontroll och eld~
ledning i kustpositioner.
Af kapten C. G. We1·eke1· (Royal Garrison Artillery.)

(Bemyndig ad öfvers[ittni ng från januarihäft et i år af >The journal of
the Royal Artillery Institution >> af A. E .').

A.

Inlednin g.

Anda till sista tiden bar man ansett att lätta ss. k. i
kustpositi oner så godt som uteslutand e böra komma till användning mot torpedbåt ar; få eller inga andra åsikter hafva
fram ställ ts i böcker eller tidskrifter , som göra anspråk på
auktoritet.
Senaste lärdomar från anfall på kustpositi oner och än
mer undervatt ensbåtarn as utveckling syfta dock att modifiera
den na åsikt och vi. torde för den allra närmaste framtiden få
bereda oss på ett betydligt vidgadt verksamh etsområde för
den lätta ss. k. i försvaret.
) I
augusti- och september- häftena för år 1905 af samma tidskrift för ekomma tre uppsatser om samma täfiingsämn e. Den här öfver satta artikeln har visserligen belönats enelast mecl hedersomn ämllan cle, men synes vara af allmännare intresse än de öfriga.
1

Öfvm·s. cimn.
Ticlsk?·ift i Sjöväsendet.

25
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u
Under vatten s- och dykbå tarna kunna visserl igen änn
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sägas vara endas t i barnaå ren, men ingen kan föruts
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skydd
ves det att öfverv äga , huruv ida vi kunna
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dem eller om detta arbete helt och hållet måste
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dra hände r. Att frågan står på dagor dning ea sy nes
vid fästnyli gen utkom mande order, som å lägga alla officer are
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dykbå
och
sningsa rtilleri et att studer a nnder vatten
till
dem
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att
vändn ing samt de möjlig heter, som f?refin nas
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fiende r .
H vad framti den bär i sitt sköte kunna vi ju emell ertid
är, att
delvis endas t ana , men hvad vi med bestäm dhet veta
nattefall
båtsan
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B.

Mål för lätta ss. k.
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b) under vatten sbåtar ;
c) »stängselförs törare och spärrn ingsfa riyg »;
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e) sla_qskepp och kryssa re vid allmiint anfall .
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a) Torpedbåtar och jagare.

ban är utsatt för eld med växlande spridnin gsvinkla r på spärrljuset.

Skyddet af en hamn gent emot en kupp af dylika fa rtyg är utan tvifvel för närvaran de den viktigast e uppgifte n fö r
de lätta ss. k. Hänsyn till hamnens blottstäl dhet för anfall
och till dess afstånd från en eveutuel l fiendes operation sbaser,
bestämm a i hufvudsa k kanunem as antal samt deras använ dning.
Här kommer ej att afbandla s, huru kanoner na lämplige n
böra placeras i terränge n eller inom befästnin garna, ej häll er
huru befästnin garna i allmänhe t böra ~;nordnas. Detta h ar
beskrifvi ts i artiklar år 1903. De allmänn a slutsatse r, som
författam e därvid kommo till och hvilka i stor utsträckn in g
upptagit s i »Garriso u Artillery Training », kunna samman föras
i nedanstå ende:
»Inrusni ngar komma att äga rum nattetid i storm elle r
tjocka.
76 mm. ss. k. är den bästa anti-torp edbåtska nonen.
Kanonem a böra vara belägna cirka 12 meter öfver vatten ytan för att medgifva användn iug af automati skt sikte inti ll
cirka 1500 meters afståud.
Kanoner na böra ligga framför och högre än strålkast arne.
Fasta bevaknin gsljus äro af behofvet påkallad e för att
fienden i tid må varskos.
Ett belyst fält (spärrlju s) är nödvänd igt framför bo mstängslet och om miijligt i den trängsta delen af inloppet. »
Vi antaga således, att det är orduadt med kanoner, strålkastare och bomstän gsel på detta sätt och kunna då begränsa
vår uppgift till att angifva de principer , som böra följas vid
bestämm andet af antalet kanoner. Hvad vi då först måste
veta, är, huru länge en inrusand e båt kan tagas under eld och
huru stor sannolik het vi hafva att träffa den.
Förutsät t, att eu torperlbå t passerar genom spärrljus et
med 25 knops fart och på 700 meters kortaste afstånd från
kanonern a! Nedanstå ende tabell visar då den ungefärl iga tJi stans, under hvilken han är belyst, och tiden, under hvilken

SpridningsvinkeL

30°
60°
90°

På 700 m eters afstå nd
utsatt för eld under

Med 25 knol)S fart
utsatt för eld uneler

c:a
350 m .
800 »
1500 »

c:a
30"

1'

2'

En effektiv belysnin g med 90 ° spridnin g later sig näppeligen åstadkom ma, bvadan det är säkrare att räkna med 60o.
Vi hafva således ci rka en minut att beskjuta bå ten.
Ett studium af rapporte rna från skjutskol all öfver skjut.
mn garna_ med lätta ss. k. (76 mm.) låter oss få en ganska god
upp fattmug om det antal träffar, vi kunna beräkna.
Mot ett mål 5,6 X l ,2 m. på 700 m . medelafs tån d och
cirka 25 knops fart var medeltal et träHar per kanon och minut år 1903: 1,46 och år 1904: 2,24. Dock må man ihågkomm a, att dessa tal represen tera det arbete, som utförts af
ett stort antal män, somliga grundli gt, andra åter ganska obetydli gt öfvade , samt att vid allvarstil lfälle sannolik t endast de
bästa använda s som riktare. Å andra sidan m åste vi taga
hän syn till den extra upphetsn inge n vid allvarstillfällen och
det dåliga väder, som sannolik t väljes för ett anfall och som
i hög grad kommer att fö rsvåra riktninge n och observat ion af
nedslage n, hvadan vi öfver hufvud taget ej kunna räkna med
större träffsäke rhet än som i fredstid erhållits vid Schoebu ryness.
Det ofvannä mnda målet om 5,6 X 1,2 m. kan anses represen tera de vitala delama på en torpedbå t. Ehuruvä l trä ffprocente n bör blifva större mot det större mäl, en l:sta klass
båt eller en jagare erbjuder , så torde likväl ej kunna påräknas ett större antal effektiva träffar, enär fartyget i fråga måste
träffas i maskin- eller pannrum m et eller und er va tteulinje n för
att kunna stoppas eller sänkas.
. Om en tt~rpedbåt passerar ett batteri på ungefä r 700 m.
afstånd och med 25 knops fart bör den, approxim ativt taget,
Und er gynnsam ma förhållan d en och i ett spärrljus med Goo
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spridningsvinkel kunna träffas af en 76 mm. ss. k. med tv å
skott ungefär midsk epps.
Detta erbjuder dock för ringa grad af säkerhet, isynn erhet om bänsyn tages till möjligen inträffande klickar och ha verier pi\ mekanism en etc., och leder till deu slutsatsen , att vi
måste eugagera h var je båt med åtminstone två kanoner eller
meru, om vi vilja vara säkra på att sänka den eller, då d(·
lätta ss. k. i regel äro placerade i afdelningar (batterier) on1
tv å, att vi afse en afdelning mot hvarje båt och dessutom ett.
par afo eluingar i reserv.
En öfverblick öfver de olika torpedbåtsstationerna i n ä rheteu af våra kustpositioner skall ge oss en ungefärlig föreställning om det sannolika antal båtar, som kommer att
anfalla.
Frankrike, !Jvars kustpositioner gränsa till våra i skilJ da
delar af världen, bar de sista åren betydligt ökat sitt »torp edbåtsförsvar»; detta kan nu sägas vara väl organiserad t och väl
förbered t att utföra si t t verk; om målet för detta kunna Y i
näppeligen misstaga oss. Till hvarje viktig hamn hafva fördelats några divisioner jagare och torpedbåtar. Hvar divisi on
består vanligen af sex torpedbåtar och en jagare som di visionsbåt; men äfven division er, sammansatta uteslutand e af
första klass båtar (»torpilleurs de haute mer»), finnas i Bres t
och Toulon .
De nyaste och snabbaste båtarna hållas redo att bilda
offensivdivisioner; de viktigaste torpedbåtsstationerna hafv a en
eller flera dylika. De öfriga båtarna använd as som öfnin gs·
divisioner och afses und er krigstid hufvud sak ligen för h am uförsvar. Dessutom h ållas i h varje hamn en del jagare sa mt
n åg ra första och andra klass båtar i reserv . Några af öfni ng,.,divi sio nerna och reservbå tarna torde dock äfven , om så fin nPs
erforderligt, bli använda som 0ffensivdivisioner.
l)

1) Här följer en uppdkning af fl era franska torp edb åtsst ationer
U(r e1·s. Ctn/ 11.
m ed uppgifter om antal b å tar och jagare vid hvarj e.

De ungefärliga afstånden från dessa stationer till våra
örlogshawnar vid Kanalen äro:
från Dunquerke till Hanvich eller the Medway ...
))
Dow er ... ... .. . ..........
))
Portsmouth .... ..... ..... .. . ...... ..
Cherbourg » Do we r .. .....
Portsmouth
»
»
))
Portland
»
......... ....
))
Plymoutb
······ · ·········
Bres t
))

'

50

»

))

))

1.50
170
90
80
120

»

»

))

))

150

))

))

))

))

80 n a ut: mil

))

))

))

'

))

))

))
)) "

))

I den händelse· vi få krig med våra grannar, ser det således ut som om Harwich , the Medway eller Thames och Dower skulle kunna råka ut för en plötslig torpedbåtsinrusning
~f en di vision från Dunquerke; Portsmouth och Portland af
två divisioner från Cherbourg samt Plywouth af två divisioOm anfall med fram~1er antingen från Brest eller Cherbourg.
gång kunna kombineras från två ell er flera hamnar eller om
öfningsdivisionerna eller reservbåtarna användas, kan det sannoli ka a ntalet attackeraune båtar mycket väl uppgå till fyra division er, d . v. s 28 båtar eller ännu mer.)

l) -
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Vi ha endast föga kännedom om, hur Tyskland har ordnat sitt torpedbåtsförsvar. Vi tro dock , att det för närvarande h ar fem torpedbåts- och jagaredivisioner, hvardera bestående af sex båtar, hvilka för det mesta äro moderna och bra;
deras befälbafvare äro utbildad e torped båtsspecialister 2).
1) Hi\r följ a några betrak telser öfver sannolikheterna för inrusnin gar af :franska och italienska torpedfartyg i Englands örlogshamnar, b elägna vid Meclelha:fvet och i dess kolonier.

1906 finnas i tyska flottan färdig) Enligt Marine-Alman ach
.byggda 10 stycken divi sionsbåtar (230-380 tons), 43 stycken >ho ch.seetorp edboote• (280- 420 tons) samt 48 st. 1:a klass torp edb åtar om
U(ve1·s anm .
130- 155 tons - inalles 101 st. torp edfartyg.
2
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Under antagaude, att Kaiser-Wilhelms-kanalen ej är blockerad, kan Tyskland koncentrera ett antal divisioner vid H elgoland, som ligger blott 300 nautiska mil från närmaste engelska
örlogshamn, eller ock kunna attacker företagas från de frisi ska
öarna. Dessa komma således att utgöra ett ständigt hot mot
våra nordliga och ostliga hamnar.

För att vara på säkra sidan torde vi emellertid böra räkna
med anfall af några båtar äfven på öfverraskande stora distanser. Som förut nämnts kan båtarnas antal i somliga fall
uppgå till 24 a 30, d. V. s. 4 a 5 divisioner. Nu torde det
emellertid få anses som en uppenbar orimlighet att hafva så
många lätta snabbskjutande två-kanonsbatterier vid ett inlopp.
Ej häller är det nödvändigt, ty, ehmuväl divisionerna säkerkerligen försöka afpassa attacken så samtidigt som möjligt, är
det dock ej troligt, att de gå alla tillsammans med hänsyn
del s till svårigheterna att manövrera, dels till den oreda, som
skulle uppstå, om några af båtarna i teten skulle försättas ur
stridbart skick och de öfriga följde så nära, att de körde upp
på dem, som stoppats. A andra sidan riskera de att bli lJejdad e hvar och en för sig, om de hålla för stora afstånd vid
attacken . Det är sannolikt att de gå en medelväg och sända
in en division för att ådraga sig försvararens eld samt därpå
rusa in med en andra eller tredje division; eller ock försöka
några båtar att under den allmänna förvirringen smyga sig
intill stränderna och på sådant sätt undgå upptäckt, såvida de
ej hejdas af bomstängslet.
Vi hafva således att afpassa antalet lätta snabbskjutande
kanon er i en kustposition efter positionens vikt och dess blottställdhet för torpedbåtskupper. Härjämte hafva vi att sträfva
till en sådan utveckling af vårt system för eldledning och eldförd elning att vi ständigt äro situationen vuxna, hvarom dock
vidare längre fram.

*
Om vi antaga torpedbåtarnas medelfart till 20 knop och
räkna den mörka delen af dygnet till i medeltal 10 timmar 1)
så är aktionsradien (gång fram och tillbaka) från solnedgången
till dagbräckningen cirka 100 nautiska mil.
Vi hafva dock af det sista rysk-japanska kriget fått lära
oss, att rayonen för torpedbåtsattacker kan vara betydligt större.
Port Arthur är beläget öfver 600 naut. mil från närmaste japanska hamn. Men japanerna kunde likväl uppträda öfverraskande; de togo Elliot-öarne till bas, voro där på sin vakt
och utförde därifrån sina attacker. Det torde vara bevisadt,
att våra jagare ej med säkerhet kunna förhindra en fiendes
divisioner att gå ut från sina baser nattetid. Huruvida de
kunna förhindra dem att samlas under dager vid någon på
förhand bestämd rendez-vous-plats för att därifrån göra en nattlig kupp, länmas därhälL
') Å Göteborgs horisont är solen nere minst 15 timmar från den
l novemb er till mi d ten af februari; mot isfria när belägna hamnar belägna å närliggande lat. kan alltså under dessa månader och m ed fö r·
fattarens antaganden aktionsradien under den mörka delen af elygnet
beräknas till åtminstone 150 naut. mil. För öfrigt torde kunna föru tsättas som sannolikt, att den mörka delen af dygnet ej användes fö r
gång tillbaka ända till hemorten utan endast för gång till operation sför emålet samt reträtt till moderfartyg, som utsändts till vissa operationsföremålet jämförelsevis närbelägna rendez-vous-platser. Aktionsradien kan genom en sådan anordning ökas ej obetydligt. Kanske för
öfrigt en torpedb åtss tyrka äfven på dagen kan unelandraga sig förÖfvers. cmm .
följande i öppna sjön!

b) Undervattensbåtar.
Taktiken för anfall och försvar af kustpositioner har 1 sm
helh et rönt inflytande genom tillkomsten af undervattens- och
dykbåtar. Mau må väl säga att dessa i den allra närmaste
framtiden skola spela en viktig roll i anfallet samt vid försvaret i mångt och mycket öfvertaga uppgifter, som för närvarande bestridas af fasta försvarsanstalter.

-376-

För några få år sedan ansågos de vara af föga betydelse
och knappt värda någon uppmärksamhet, på sin h?jd använ dbara för en underlägsen marin som hjälpmedel vtd det omedelbara hamnl'örsvaret. Det var vana. här i landet att påvisa
deras oanvändbarhet och att förn eka möjligheten af deras aktiva
neJtagande i aggressiva företag.
Dessa . båtars utveckling, hufvudsakligen resultatet a[
·Frankrikes experiment, hvilken nation från början haft stark
tillit till deras effektiv itet, har varit så .storartad och snab b,
att till och med vi med vtlr långsamhet, då det gäller att tillgodogöra oss nya ideer, nödgats medgif~ra, att det d"ock trots
allt är nåo·ot bevändt med dem. Det nn ga antal hatar, som
först inkö;tes till experiment, har förökats i sådan utsträ ckning, att vi inom få år synas skola kunna täf:la m~d Frankrike i fråga om antalet. 1). Det är också anmärk nmgsvard~,
att många af våra bästa sjöofficerare nu äro fullt och fast ölvertygad.e om, att dessa båtar ha en vacker fl·am~id för ~1g. "
Anledningen till denna radikala frontföränd t:mg är ~J svar
att upptäcka. Så län ge undervattensbåtar~as a~tJ~nsradte var
beoTänsad till eana hamnars grannskap, vtlle VI e.1 ha dem .
b
Våra sjö;ilitära myndigheter voro och hafva med rätta
alltid varit motståndare till ett passivt sjöförsvar och obenägna
att anskaffa fartyg endast för detta ändamål. Men tack vare
utvecklino·en af explosionsmoto rer och öfriga maskiner, passande
dessa båtar, sarnt accumulatorbatteriernas ökade effektivitet och minskade vikt, som nu gör det möjligt för und orvattensbåtarna att gå au sen li ga sträckor med sina egna fr~.m
drifningsmedel, förändras med ens hela si~uationen; ~e bhha
dugliga för offensiven, kunna användas till anfall pa fien d(· n
i bans egna hamnar samt ha möjlighet att spela en betyd ande roll vid utförandet af en blockad.
Om vi emellertid uppskatta deras värde i offensiven,
kunna vi vara öfvertygade om, att äfven våra fiender skola

fö;

') Enlio·t 1906 år s Marine-Almanach har England 40 och Frank·
rik e 68 uncl:rvatten sbtttar färdiga, uneler byggnacl ~~ler projektera,le.
Ofvers. anm..
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förstå det stora värde, ett dylikt vapen äger, isynnerhet för en
underlägsen marin, som med detta anfallsmedel kan reducera
vår öfvermakt till sjöss genom några lyckade attacker på våra
slagskepp utan att själf löpa någon afsevärd risk .
Det är klart, att vi vid kustpositionsförsvaret ej längre
kunna förbise denna anfal lsform, för bvilken i synnerhet eu
af våra sydliga kustfästningar är utsatt. Såsom här nedan påvisas, röner såväl vår organisation som vår bestyckning inflytande häraf.
Undervattensbåtarnas uppgift är precis densamma som
torpedbåtarnas, d. v. s. att om möjligt torpedera våra fartyg,
som ligga till ankars på redden eller i hamn, att spränga. dockor samt att l1os fienden åstadkomma ett tillstånd af nervositet och oro eller om möjligt panik. De hafva likväl några
medfödda olägenheter, som lägga hinder i vägen för dem att
använd a samma anfallstaktik som torpedbåtarna. Den största
svagheten är deras svårighet att se; på g rund. bära f våga de
sig under dimma och hårdt väder sannolikt ej in i andra än
fullt kända vatten, euär deras periscope då äro af ringa eller
iugen nytta. Vidare torde de ej alltid kunna lita på kompassen; ej häller kunna de för närvarande gå med större fart än
12 knop i och 8 knop under ·vatteuytan; de behöfva ett stort
vattendjup, som begränsar deras användning endast till djupa
inlopp - några kräfva 8 famnars vatten , då de äro fullt nedsänkta, och från 2 1/ 2 till 3 famnar, då styrtornet är i vattenbrynet1).
Dessa betraktelser leda till den slutsatsen, att de sällan
torde försöka attackera eu hamn uattetid men att deras sannoli ka taktik blir att und er skydd af mörkret nalkas sitt anfallsförem ål så nära som möjligt och företaga anfallet i dagbräckningon . Huru de sedan skola gå till väga, blir en annan fråga,
enär de vid dagsljus kunna i händelse af upptäckt förstöras
') Enligt uppgifternf\ i Marine-Almanach för år 1906ligga Frankrik es största och mest djupgående unclenTattens båtar 3,7 m. clå cle ej
äro nedsänkta; och N or damerikas Förenta state rs 3,5 m. Författaren
synes ha förväxlat famnar och meter.
Ölrers. anm.
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af våra torpedbåtar. Sannolikt måste de efter anfa llet sänka
sig och »ligga lågt» ungefär ett halft dygn, till dess skymningen gynnar deras reträtt. Huruvida de kunna göra det i
trygghet och utan att blifva upptäckta, förefaller dock något
tvifvelaktigt.
Försvarets uppgift synes således vara att förekomma deras närmande till hamnen nattetid; till det ändamål äro fasta
försvarsanordn ingar förgäfves; vi måste förlita oss på våra rörliga utposter (torpedbåtar och bevakningsbåt ar samt möj ligen
undervattensbå tar), naturligtvis utanför hufvudförsvars linje n.
För detta slags arbete tyckes synnerligen väl en sådan motortorpedbåt lämpa sig, som utställdes i Olympia i februari 1) ;
denna går tyst, ligger lågt på vattnet, kräfver mycket liten
besättning och kan till följd af sitt ringa djupgåend e utan
svårighet söka skyeld intill strändenu1.
Torpedbåtar och andra båtar tyckas ha mycket litet at t
frukta från und ervattensbåtar na och fördenskull vara den bästa
skyddsmakten mot dem. Våra sjöofficerare hafva framkomm it
med och komm a fortfarande med alla möjliga förslag att bekämpa dem . Med hänsyn till skillnar1en i fart mellan en torpedbåt och en undervattensb åt och den tid , som behöfs fö r
den sistnämnda att dyka, har torpedbåten synnerligen goda
chancer att. hinna ner med full fart mot det ställe, där und ervattensbåten dyker, samt spränga en bomullskrutlad dning tillräckligt nära för att kantra och förstöra den. Försök med
stormaskiga nät och ståltrådslinor, sträckta mellan bevakningsbåtar, hafva äfven utförts, ej utan framg ång; näten för att
snärja undervattensb åten, linorna för att få nga dess periscope
och därigenom få båten att kantra.
N å väl, fienclen vet nu, att våra båtar ligga på vakt efter
bans undervattensb åtar, och han vill göra en kupp; näppeligen lämnar han da und ervattensbåtar na att red a sig bäst de
kunna på egen hand . utan konvoj erar dem helt säkert med
några jagare, eller ock kombinerar han undervattensb åtarn as

an fall med en verklig eller låtsad torpedbåtsatta ck; de anfallan des båtar lära med all sannolikhet vara försvarames båtar
vida öfverlägsna till antal och tvinga nog de sistnämnda att
retirera i skyeld af de fasta försvarsa nstalterna.
Hur går det då med dem? Om de söka skydd genom
att rusa in i hamnen sänkas de helt säk ert af den egna hufvudförsvarslin j ens kanoner, hvilka icke kunna skilja mellan
fi endens och egna torpenfartyg och för öfrigt ej häller skola
ha Wlstånd att försöka göra det. Stanna båtarna ute blifva
de sannolikt öfvervälcligade och försatta ur stridbart skick.
Det kan enligt vårt förm enande ej råda tvifvel om, att
un dervattensbåta rnas anfall skyddas af några andra fartyg .
Våra bevaknin gsbåtar, som emellertid ej kunna återvända i
ha mn, måste således söka skydd på utsidan af bufvuclförsvars linjen och vi kunna på grund hära f ej undgå att framhålla
nödvändigbeten af, att i närh eten af hvarj e försvaradt hamn inlopp och utanför bevakningsljus en utses en eller fl era små
till flyktshamnar i skydd ande, måhända med en mindre pir eller
v å~brytare förs edda bukter eller vikar, i hvilka våra båtar
kunna gå in och erhålla skydd för tillfället. Sådana hanmar
ku nna fl erstädes vara svåra att erhålla, men finnas de, utgöra
de ett god t tillskott i försvarskraft. Dock är det till ingen
nytta för våra båtar att söka sådant skydd med mindre detta
är försvarad t af på strand en uppställda kanoner; ett dylikt
»båtvärn >> bör vara försed t med ett par 76 mm. ss. k. och ett
ell er ett par söklj us, som böra vara förskärmade och afskärmas
först, då det blir nödvändigt att hejda förföljande båtar. Befälhafvaren vid >> båtvärn et~ och befälhafvarne i båtarne måste
vara i inti m kontakt med h varandra; strandkanoner na få öppn a
eld endast på anmodan genom signal eller annorledes från befälbafvarne ombord.
Antag nu, att försvararens båtar ha misslyckats i sin uppgift att upptäcka den anfall andes und ervattensbåtar eller hafva
drifvits in i skydel af >> båtvärnen >> af en öfverl äg::~en fientlig båtstyrka.
Två möjligbeter finnas då för de fientliga undervattens-

' ) Åx 1905.
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båtarna: antingen att försöka gå in under natten eller ock att
]igo·a ute tills det blir nog ljust för dem att taga sig fra m
b
'
med tillhjälp af periscopet.
Det första sättet har som förut påvisats, ringR utsikt att
lyckas, om ej farlederna och segelräll ~1an äro. väl kät:da och
lättnavigabla. Men taga undervattenshatarna nsken, sa haf va
de goda chancer att. ej bli upptäckta, i synnerhet om de anfall a
samtidigt med torpedbåtarna. Dock är det sannolikt, att de
ej förmå navigera under vattnet nattetid utan nödgas ha styrtornet i vattenbrvDet, ett mål, som emellertid är svårt att upptäcka och träffa;" det torde vara tvifvelaktigt, om vi ens kun na
förstöra det med kanoueld.
Om de anfalla i daggryningen, gå de antagligen nedsänk ta
och det enda mål, som de erbjuda kauouerna på stranden , är
periscopet. Det torde ej vara svårt att upptäcka detsam ma
vid dager tillrölj<1 af bngvattnet, som ej kan undvikas, . m en
huru vi bäst skola utnyttja kanonelden, blir en annan sak .
Mot sådana aufall af undervattensbåtar på clet inre af
hanmen torde försvararens fartyg och undervattensbåtar ej
kunna uppträda utan att antingen utsätta sig sjäHva för stran dkanonema eller att markera deras eld; de torde göra bättre
uti att låta de fasta försvarsanstalterna taga hand 0111 sak en.
Undervatteusminor, torpeder och bommar skola utgöra afsevärda hinder för deras framträngande . Kanonerna böra äfv en
tagas i anspråk och vi skola nu tillse, huru vi skola gö1 a det
på bästa sätt.
.
Under en nattlig attack, da unclenattensbåtarna gå l
vatteuytan och er b j u da ett synligt mål, torde de lätta ss. k.
användas på samma sätt som mot torpedbåtar. Det torde va nt
bäst att ej göra åtskillnad mellan dessa två slag af båtan fa ll,
utan behandla dem på samma sätt i fråga om eldfördeln ing
m. m. Sannolikt är, att en hastig och väl ledd eld skall gi fva
resultat, om den åstadkommer direkta träffar i öfre delen af
skrofvet eller i styrtomet. Men andra än direkta träffar torde
ha föaa verkan . 76 mm. baranaten är för liten att ha en effek"'
.
tiv brisansladdning och de vanliga sprängladdningarna ha c]
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tillräcklig verkan, då de explodera i vattnet intill undervattensbåten. Det torde därför vara klokt att använda medelsvåra ss. k. såsom 12 och 16 cm. ss. k., hvilka ej äro nog
snabba oeh onödigt svåra mot torpedbåtar men hvilka kunna
föra en så stor brisanslRddning, att den kan förstöra en u~1dervi\tt~nsbåt, om nedslaget sker i omedelbar närhet af densamma.
Vid ett anfall under dager, då endast periscopet visas,
lära 76 mm. kanonerna vara utan praktiskt värde; de medelsvåra snabbskjutande få då taga hand om uppgiften .
Vi hafva ej vetskap om , att några försök hafva utförts
i ifrågavarande syfte, men det skulle vara intressant att veta,
hvilken effekt en 12 ctn :s eller 16 cm:s brisansgranat skulle
ha i ett nedslag inom 10 meter från periscopet. Skulle den
vara tillräckligt att kantra en undervattensbåt eller ej? Om
så vore, synes en sådan eld vara bäeta försvaret emot dem .
Men för att i sådant fall vara säkra om framgång, måste vi
skaffa oss ett projektilrör, som erbjuder tillräcklig trygghet
vid bandtering af brisansgranaten och samtidigt är tillräckligt
känsligt att med säkerhet tända vid nedslaget i vattnet, och
ett sådant är ej lätt att erhålla.
Undervattensbåtanfallet kräfver ett omsorgsfullt studium,
enär ingen kan förutse, hvilka förändringar som nödvändiggöras, då dessa båtar nått sin fulla utveckling. Det är väl
möjligt, att vi redan dessförinnan få att göra med en hastigt
dykande båt, försedd med pansradt styrtorn och i stånd till
att gå u p p till ytan för nätt och jämnt så många ögon blick,
som erfordras att sätta kurs, samt därefter försvinna utan att
ens med ett periscop förråda sitt läge . Ett sådant mål blir
ytterligt svårt att behandla med kanoneld och nödvändiggör
ytterligare ökning i snabbhet och träffsäkerhet hos bestyckningeu .
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c) stängselförstörare och spärrningsfartyg.
Som skydd mot torpedbåtsinrusuing måste ett hamninlopp ha ett b-omstängsel, som kan dragas u~dan _för att lämna
fri passage ftir våra egna fartyg; ett dyhkt stangsel _kan eJ
ligga ute r edan i fredstid utan lägges ut först då fientligheter
äro att befara .
Bomstängsel stoppa visserligen upp torpedbåtar men stå
ej emot lastade fartyg. Utan tvifvel komma därför __ torped b_åtar, som ämna göra en kupp mot en med bomstungsel forsedd hamn, att åtföljas af en eller Hera för ändar~1ålet särskildt anordnade »stängselförstörare» ; i annat fall bh r det hatarnas öde, om de lyckats komma undan strålkastarnas och
kanonernas järngrepp, att ränna upp på ett hinder, som bringar deras förhoppningar om vidare framträngande_ på skam,
ty de torde finna det långt ifrån lätt att tränga. ~goeno~ ett
bomstängsel under fientlig eldgifning och det kan 1fragasat_tas,
om de eus kunna spränga det med en torped eller en mma.
»Stängselförstörare» utgöras måhända understundom _af
speciellt för detta ändamål konstruerade och bepansra~e far~
tyg, men i regeln torde gamla ångare apteras för uppg1ften 1
fråga och uppdelas med vattentäta skott för att_ försvåra _d eras
sänkande. Autagligt är, att lätta ss. k. bafva nnga eller m gcn
utsikt att stoppa dem; dessa kanoner bafva en tacksamm are
uppgift gent emot torpedbåtarua och böra afstå åt medelsvåra
ss. k, minor och Brennantorpeder att taga hand om stängsclförstörarne.

*
Spärrningsfartyg lära nog under vissa förhållanden sändas in i afsikt att förhindra våra fartyg att komma ut, och
detta är ett anfallssätt, som isynnerhet torde försökas af en
underlägsen fl otta och som, om det lyckas, skall på ett betänkligt sätt fördröja våra operationer till sjöss.

Både amerikaname vid Santiago och japanerna vid Port
Artbur adopterade denna taktik; de senares operationer v oro,
som bekant, i detta afseende af betydande omfattning.
24 februari och 26-27 mars gjordes förs ök att spärra
inloppet men utan frarugåug; det sista försöket däremot den 3 maj - hade praktiskt taget önskad verkan. Af åtta
ångare, som sändes in, lastade med sten ocb cement, sänktes
enligt rapporten tre af minor eller kanoneld , innan de nådde
sin destination , men de andra, som nådde hamnm ynnin gen,
bräckte bom stängslet och sänktes i segelrännan.
Som det är af synnerlig stor vikt, att ett elylikt aufall
afslås på så stort afståncl som möjligt från harnnm ynnin gen,
skall hvarje disponibel kanon användas i detta syfte. De lätta
ss. k. komma till nytta genom att ösa öfver däck en med snabbeld och plocka bort den personal , so m hafva att navigera fartygen; därjämte skola de beskjuta alla medföljand e båtar, som
hafva till uppgift att bärga fartygsbesättningar na .

d) Kontraminerings- och inmineringsfartyg.
Det är ett anmärkningsvärclt faktum frå n det rysk-japanska kriget, att, med undantag för Rurik och Variag, fartygsförlu sterna å ingend era sidan hittills 1) inträffat i strid mellan
fartyg i öppna sjön. Den första framgången i kriget bafva
japanerna att tacka torpederna fö r, fartygens undergång i
Port Artburs hamn förorsakades af de belägrades kanoner och
praktiskt taget kunna alla de andra förlustema skrifvas på
minornas konto.
Den märkli gaste företeelsen vid blockaden af Port Arthur har varit den stora och oväntade utsträckning, i hvilken
min or kommit till användning. De hafva användts i mängder utanför inloppen till Port Arthur och Dalny sa mt längs
närliggande kuster. De blockerande hafva vid somliga ti ll1

)

Artikeln lir tyd ligen skrif\en fö re Tsnsh ima-slagct.
Öfcer.~. anm.
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fällen utfört kontramineringar i vidsträckt omfattning; Y id
andra tillfällen hafva de genom att strö ut mekaniska min or
gjort riskerna för de blockerade fartygen vid en utbrytning
till ett af slumpen beroende vågstycke.
Amiral Toga säger i sin rapport om afslntningen af de
maritima operationernas första skede: »Jag anser mig böra
framh ålla, att en del hade till uppgift att upprätthålla en ansträngande och riskabel blockad, andra ladrJ oförtrutet ut minor i närvaro af fienden, andra voro, trotsand e alla faror , sysselsatta med att kontraminera och en del hade att h ålla utkik på och utgöra skydd mot fienden».
Som de mest anmärkningsvärda resultaten från dessa
områden af kustförsvaret hafva vi att notera:
13 april: »Petropavlosb sänkt af minor utanför Port
· Artbur; enligt amiral To go af japanska minor.
J 5 maj: »Hatsuse» sänkt af en mina utanför Liao-te-shan
Pro m on tory.
23 augusti: »Sevastopol» stötte på en mina och skad adt>s.
»Yashima >> synes ä fven ha skadats af en mina; detalj er om
förloppet bafva dock ännu ej offentliggjorts.
A n d ra fartyg, som sänkts eller skadats af min or äro:
»Yenisei», »Boyarin», »Skori» och >>Greoniashtey» på ryska
sidan, samt »Heiyen», »M iyako», »Kaimon » och »Saiyen » på
japanska sidan.
Att döma af de sieta erfarenhetsrönen tyckas således undervattensstridsmedlen långt ifrån att hafva gått tillbak a i betydelse tvärtom fått oerhörd ökad vikt; med tillkomsten af undervattenshåtarna få de ytterligare ett högst betydligt till skott
värde.
V åra egna elektriska kontaktminor och elek trisk a observationsminor äro, om de bandhufvas på behörigt sätt, fu llkomligt ofarliga för våra vänner, i det att de kunna kon trolleras från stranden. En bland de första åtgärder, som en anfallande styrka torde vidtaga, innan ett väldsamt anfail utföres eller en kupp af torpedbåtar eller undervattensb åta r mot
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hamn ens inre försökes, är att sö ka utforska minfältens lägen
och förstöra minorna.
svnas vara »svepniuo-» '
De två bästa metod erna härvidlag
b
"
._,
ett af ryssarna m yc ket a n vänd t till vägagångssätt, och »ko ntraminering », som japanerna därjämte förstod o att begagna
sig af.
I båda fallen komma san nolikt en dast jämförelsev is sm å
båtar till användning; det är af vikt att försvararens kanoner
förstöra dessa, inuan de få tillfälle att utföra sitt arbete.
Att försvara observationsminfälten , som i regeln hållas
upplysta, är en lätt sak; värre är att afvärja anfall på kontnktminfälten, som man föredrar att låta ligga i mörker till
o-o·a i vattenvta
un dvikande af att t. ex. båtminor , som li bb
. 11 '
J
skola upptäckas af annalkande fart yg. Skarp utkik måste
hållas vid dessa minfält och ett eller två sökljus vara färdiga
att belysa hvarje båt, som sy nes bafva afsikter mot minorna.
De lätta suabbskjutande kanonerna tå bära ansvaret för försva ret af minfälten; man har härvid att taga hän syn till ljusfält•:ms lägen i förhållande till minfälten vid bestämmande af
de lätta kanonernas antal och placerand e.
Und erstundom är det nödvändigt att ställa upp kanoner
enbart för cletta ändamål. Äfven en del medelsvfrra ss. k.
böra alltid kunna bära, i den händ else ett fartyg , som är osårbart af 76 mm. k., skull e taga del i företaget.
Ett anuat anfa llssätt på minfält torde i elen närmaste
framtid en utföras med hjälp af undervattensbåtar. I detta
samban d torde det vara af intresse att citera några anmärkningar från den kommitte, som hade att afgifva rapport om
den amerikanska undervattensbåten »Protector»: 1)
Beträffande anfall:
»Båten äger stor öfverlägsenhet öfver h varje existerande,
af kommi tten känd t medel för anfall på minfält. Den kan gå
') Utförlig beskr ifning å Protector återfinnes i "Un.ited States
Artillery » för år 1904.
Otvers. anm.
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genom hvilket minfält som hälst, såsom de hittills anordnats
med ringa eller ingen risk att sprängas af en mina eller för:
störas af kanoneld under de få sekunder den utsätter observationshufven (»the sighting hood») för upptäckt och kan efter
behag aufalla fartyg i hamnen.
Kommittens medlemmar voro ögonvittnen till, huru lätt
kablar grepos, vindades upp och afskuros, medan båten manövrerade på bottnen; den kan svepa och afskära minkablar
eller ock kan deu släppa ut en dykare för detta ändamål.»
Låt vara, att en viss grad af optimism måste tagas med
i beräkningen; det ser emellertid ut, som om vi i denna hå tklass kunna få en fiende, som ej kan nås af kanon erna.

·X·

Försök att spärra utlopp från hamnar genom mekaniska
minor lära äfven hafva vidtagits vid Port Arthur. Dylika förctag kunna hastigt utföras af lätta och snabba fartyg.
Japanerna synas, att döma af följande rapport från a miral Togo, i vidsträckt grad hafva användt sina torpedbåtar och
jagare i detta syfte. Amiralen rapporterar:
»Mars 10: En af våra (torpedbåts-) flottiljer voro ända ti ll
daggryningen sysselsatta med minutläggning vid hamnmynningen. Trots fiendens eld lyckades vår flottilj att droppa minorna».
»April 11 : Fjärde och femte jagareflottiljerna, fjorton(le
torpedbåtsfiottilien och »Koryo-Maru» nådde inloppet till P ort
Arthur vid midnatt, trotsande fiendens sökljus, och fullbordade minutläggningen flerstädes på utsidan af hamnen».
Det är antagligt, att detta arbete ej företages i nom de
belysta fälten, men väl att minorna utläggas antingen i det
mörka mellanrummet mellan bevaKningsljusen ocb spärrljust'IJ
eller på utsidan af bevakningsljusen och utanför räckhåll fö r

sökljusen. Den förstnämnda möjligheten pekar på nödvändigbeten af att hafva sökljus för nyssnämnda mörka mellanrum
samt framskjutna lätta ss. k., i all synnerhet om dessa mellanrum
såsom händelsen är vid flera af våra positioner, hafva betydlig~
omfång. I det sistnämnda fallet kunna fartygen ej med framgång bekämpas af strandkanonerna utan bör~ anförtros åt den
försvarande sjöstyrkan; härvid lag måste dock vara klart, h vilka
försigtighetsmått böra vidtagas, för att våra båtar ej skola blifva
utsatta för vådabeskjutning från våra egua kanoner.

e) Slagskepp eller kryssare vid allmänt anfall.
Det kan med skäl ifrågasättas, om lätta snabbskjutande
kanoner skola deltaga i försvaret mot slagskepp och kryssare;
de kunna under alla förh ållanden hafva blott ringa effekt, enär
öfver hufvud taget all bestyckning och vitala kommunikationer etc. på moderna stridsfartyg af ifrågavarande slag äro
skyddade af pansar, som är ogenomträngligt för en 76 mm.
projektil, samt eldgifning mot öfverbyggnad och stridsmärsar
ej gör någon väsentlig skada.
Bäst torde vara att ej förråda dessa kanoners uppställningsplatser genom att öppna eld med dem mot dylika mål, alldenstund
en fiend e kau uppträda uteslutande i afsikt att demontera de lätta
snabbskjutande batterierna och på sådant sätt bana väg för
ett torpedbåtsanfalL Att några afdelningar demon te ras och
vår förmåga att stoppa en nattlig inrusning förminskas, kan
medföra de allvarsammaste följder. Af denna anlednin g synes det äfven vara nödvändigt att bättre maskera våra lätta
ss. k. än nu är fallet.
En åsikt, som tyvärr ej alltför sällan förekommer, är, att
snabbskjutande kanonerna kunna visas så mycket som
lätta
de
hälst vid dagsljus, enär de skola komma till användning enalla till sådana fort ,
vi känna förmodliueu
dast nattetid b
hvilkas lätta snabbskjutande kanoner äro uppställda så, att de
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äro väl syn liga från sjön och afteckna sig Yäl u·, ot horisonten , med ingen annan maskering än den, litet målarfärg kan
åstad komma.

C.

Eldledning.
a) Inledning.

H vad nu sagts om de sannolika målen för de lätta snalJ hskj utaude kanonerna torde sätta oss i stånd att öfverväga,
hvilka förändringar i nuvarande eldled ningsm etoder nöd\·än di ggöras geuom tillkomsten ar undervattensbåtar och öfriga ofvan
närnnda fartyg vid anfallet.
'l'ills datum bar systemet bestått i att lämna all elell e<1ning af de lätta ss. k. i händerna på batteri- ell er afdelnin g:,befälhafvare n och för öfrigt lita på de eldfördelningsbestäm·
melser, som fastställts med hänsyn till olika lokala omständ igheter och som då och då öfvats mot några nattetid anfall aude båtnr.
Öfver hufvucl taget har ingenstädes funnits en kontroll erande befälhafvare. Visserligen hafva de lätta snabbskjutande
afdelningama stått i telefonförbindelse med grnppbefälbafvaren,
men enelast för unelerrättelsers ö[verbringand e, och det bar uttrycldigen bestämts, att gruppbefä lhafvaren ej på något siitt
bör taga befattning med deras eldgifning.
Detta är en sund och bra metod , där elen låter sig till·
lämpas. Det är nämligen eu riktig princip, att en ung offi cL'l'
som befälbafvare för ett batteri eller en afdelning lätta ss. k.
bör 1ära att lita på sig själf och att handla efter för b anelen varande omständigheter, utan att i något afseende vän ta
på eller störas af order uppihan. Under den upphetsni ng,
som råder vid eu torpedbåtsinrusning, då, som redan påvisats, båtarna uppehålla sig i de belysta fälten en mycket kort
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stund, skulle det dessutom vara ett stort missgrepp att gifva
ord er till de i strid inbegripna batterierua.
Men må vi aktgifva på, att blifvande inrusningar af torpedb åtar ej komma att utföras enbart af dessa båtar, utan de
kom ma med all sannolikhet at.t h af va i sällskap stängselförstörare och möjligen undervattensbåtar, samt att hamninlopp
om möjligt komma att spärras med särskildt apterade fartyg
eller mekaniska minor, i synnerbet af en numeriskt underlägsen sjömakt. Det torde således vara på ticlen att vi få en
bättre organisation af försvaret, och att det afses .;:ärskilda
offi cerare, som ej hafva att göra med de, så att säga, löpande
görom ålen vid kanonerna utan bvilkas uppgift sku ll e vara att
med tillhjälp af en tillräcklig stab förskaffa sig en allm än öfverbli ck öfver de råaande skedena i striden och som på eget
ansvar skulle hålla i reserv någon del af batterierna ellAr afd elningarna för att möta oförutsedela händelser.
Vi skulle skarpt kritisera en befälhafvare, som vid försvaret af en ställning i fält placerade hela sin styrka i eldlinjen utan att bibehålla någon lokal- ell er allmän reserv i sin
band för att förstärka något blottadt ställe.
Men detta är just hvad vi för närvarande göra oss skyleliga till i kustpositiousförsvaret. Alla våra lätta ss. k. sättas
in i striden. Om någon båt sku lle förbigås ell er en undervattensbåt ej blifva upptäckt af officerarne vid batterierna, är
det synnerligen svårt att utan tidsspillan få eld på dem från
några kanoner.
Det är omöjligt att fastslå några bestämda regler beträffand e bästa sättet för fördelningen af ansvaret vid eldkontrollen
och eldled ningen, utan måste dessa bero af lokala olikheter,
lägena af batterierna, minfälten, bevakniugsljusen, spärrljusen,
bomstängseln etc.
För att emellertid kunna behandla ämnet ifråga måste
vi som allmän regel fastslå, att kanonerna vid våra hamninlopp
äro fördelad e i tre hufvuddivisioner, som vi Kunna benämna
elen yttre, den mellersta och den inre divisionen. Vidare få vi
som exempel tänka oss att, en af våra viktigare hamnar blir
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utsatt för något eller samtliga af de ofvan uppräknade anfallen, samt hafva då att söka utforska de bästa sätten att kontrollera och leda elden i hvar och en af dessa divisioner, som
vi antaga hvar för sig stå under en divisionsbefnlhafvare.
Detta får anses som den normala organisationen, ehuru
vid små fort den yttre och den mellersta divisionsbefälhafvarens
åligganden måste sammanslås, under det att vid mycket viktiga inlopp antalet divisionsbefälhafvare bör ökas. Principem a
blifva icke desto mindre desamma.

b) Den yttre divisionen.

Befälhufvaren för yttre divisionen bör hafva under sig alla
batterier, som bära på utsidan af bevakningsljuseu. Dessa u tgöras af alla disponibla svåra kanoner, de afdelningar lätta
ss. k., som äro afsedela till att bestryka de yttre minfälten, de
som ej hafva särskilda uppgifter samt de förut omnämnda artilleriutposterna, nämligen de enstaka två-kanonsbatterier (7 li
mm. ss. k .) jämte sökljus, som skola skydda tillflyktshamnarna
för våra nattetid utevarande torpedbåtar, bevakningsbåtar och
undervattensbåtar.
Ehuru denna division, som omfattar de svåraste kanonern a,
om dagen är den ojämförligt viktigaste, torde dess uppgift u nder natten inskränka sig till att understödja våra utevarande
fartyg.
Kanonerna kunna, med undantag för mycket klara n ätter, användas endast upp till lysvidden för sökljusen el. v. s.
2000- 3000 meter, och då merendels ej flera sådana ljus torde
vara tillgängliga än de två, som hållas i beredskap för att er·
sätta bevakningsljusen, . finnas få möjligheter att i någon afsevärd grad utnyttja de svåra kanonerua nattetid .
Understundom har den yttre divisionen att skydda det
yttre minfältet och att utgöra ett första försvar mot inrusau de
torpedbåtar. Under sådana omständigheter erfordras ett bevakningsljus, som effektivt kan bestrykas af lätta ss. k. För eldletl-
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ningen af dessa gälla då samma regler, som här nedan framställas för den inre divisionen. Våra båtar måste, där en sådan anordning finces, hålla sig undan tillräckligt för att ej
komma inom håll för ricochetterna. Finnes däremot icke ett
sådant bevakningsljus, synes det vara bättre, att den yttre division ens kanoner icke försöka hindra en torpedbåtsinrusning och att
stråtkastarue ej i onödan lysa fram och åter, på det att vi ej,
må riskera våra båtar eller på ett betänkligt sätt förhindra
dem att utföra sina uppgifter.
Emellertid gifves det tillfällen, då det är oundvikligt att
upptaga strid, t . ex. då en fiende ligger utanför för att understödja ett torpedbåtsanfall med sin eld eller då bans spärrningsfartyg eller andra fartyg göra en inrusning för att komma
bakom hevakningsljusen .
Divisionsbefälhafvaren måste vara i intim kontakt med det
flytande försvaret och hvardera parten måste aoga känna den
andr es afsikter. Han måste utöfva den noggrannaste kontroll
på underlydande batteriers och afdelningars eldgifning, och det
krä fves af honom att noggrannt kunna bedöma, när eld kan
öppnas utan att förorsaka vådabeskjutning samt huru de försvarande fartygen på bästa sätt skola understödjas.
Beträffande artilleriutposterna äro andra förhållanden r ådande. Dessa måste handla oberoende af divisionsbefälhafvaren
men i sam band med och under befäl af de sjöofficerare, som
äro ansvariga för den del af försvaret, som tillkommer sjöstyrkan. Artilleriutposterna skola vara i telefonbindelse med
den yttre di visionsbefälhafvaren endast för underrättelsers öfverbringand e.

c) Den mellersta divisionen.
Befälhafvaren för m ellersta divisionen bör hafva befälet
öfver de framskjutna afd elningar lätta ss. k., som skola förekomm a augrepp på framför spärrljuset belägna minfält eller
fö rhindra spärrning af farleden genom på lätta fartyg med-

-392-

förda mekaniska minor. Han skall äfven ntöfva befälet öfver
de medelsvåra snabbskjutande batterier, som afdelas för att
bekämpa stängselförstörare och spärrningsfartyg.
Dessutom böra under hans befäl ställas några strålkastare bvilkas användande uteslutande kontrolleras af honom .
Dessa ~trålkastare skola vara rörliga (sökljus) i olikhet mot bevakningsljusen och spärrljusen hvilka äro fasta, san~t kunn~ gripa
hvarje fartyg som går igenom bevakningsljusen och fölJa det,
tills det når spärr! j u set.
Divisionsbefälhafvaren skall väl förstå att afgöra, hvilka mål
han är skyldig att bekämpa, enär ban aldrig kan vara öfvertygad om, att ej ett torpedbåtsanfall blott är en fint, afsedt att draga
divisionens eld och uppmärksaml~e t från viktigare operationer.
Han skall således endast undantagsvis öppna eld mot torpedbåtar, som gå förbi med fart ; mena de allvar skola de gifvetvis rusa in i spärrljuset, där de bättre kunna bekämpas med
den inre divisionens kanoner. Under en dylik attack skall divisionsbefälhafvaren hufvudsakligen rikta sin uppmärksamhet mot
stängselförstörare; skulle några sådana åtfölja torpedbåtarn a
skall han koncentrera all sin energi på att förstöra dem så
hastigt som möjligt, men, sedan han dirigerat vissa batteri et
eller afdelningar och strålkastare mot dem, skall han åter använda all sin uppmärksamhet på att upptäcka nya mål t. ex.
undervattensbåtar, som söka smyga sig in under den vid anfallet rådande upphetsningen.
I den händelse att spärrningsfartyg visa sig, måste de
ofördröjligen beskjutas af de medelsvåra kanonerna och sän kns
så låugt som möjligt från spärrljuset, ty nå de fram till dettn,
är det sak samma, om de sänkas af kanoneld eller genom art
själfva spränga sir.:r.
Visa sig kontramineriugs- eller inmineringstartyg, skola
de hufvudsakligen beskjutas med de lätta snabbsjutande afdelninaarna
eller batterierna, und er det att några af de med elb
svåra bållas i reserv för and ra eventualiteter.
Man måste tillstå att en nut.ida attack sätter divisionsbet'nlhafvarens nerver på prof; alla anordningar för ordergifni l t g
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måste därför Yara af enklaste slag och så beskaffade, att de ej
gifva anledning till missförstånd.
Kallblodighet, snabb beslutsamhet, samt förmåga att bibehålla tillräcklig reserv i sin hand, för att vara beredd på
.alla eventualiteter, äro grundväsentliga egenskaper för en befälb ah·are i mellersta division en.
Som en antydan till en enkel kommunikationsanordnina
h
må anföras, att vissa batterier eller afdelningar skola alltid arbeta tillsammans med vissa strålkastare och på en öfvereuskom meu signal öppna eld på de mål, som belysas af dessa
strålkastare . E ll er ock kunna strålkastarne vara numrerade;
.efter obetydlig öfning kunna batteri- eller afdelningsbefälhafvarne lätt skilja dem åt. Divisionsbefälhafvaren bör hafva en
.allarmapparat till lwar a[delning eller hvart batteri.
Antag, att strålkastaren n:r 2 griper ett mål och att divisionsbefälbafvaren vill hafva två medelsvåra afclelningar riktade mot.
-d etsamma. Han ger då två ringningar till lwar och en af
dessa afdelningar, som emedelbart öppnr, eld. På samma sätt
·Om ett mål uppenbarar sig i strålkastarens n:r 3 ljus och
divisionsbefälbafvaren vill använda ett batteri (en afdelniu g) 76
mm . ss. k., så ger han tre ringningar till en dylik afdelning,
som ej är engagerad. För att stoppa eldgifningen användes
€11 lång ringning, som fortsätter tills elden upphör; afdelningarna göra sig därvid beredda att taga hand om nya mål.
Någon enkel apparat bör finnas, medelst hvilken afdeluings.eller batteribefälbafvaren kan signalera tillbaka till divisionsbefälh afvaren, att ban mottagit denna orc1er.
En dylik enkel kommunikationsanorduing torde göra det
<lbehöfiigt att använda telefon nattetid.
Den direkta eldledningen öfverlämuas helt och hållet åt
batteri- eller afdelningsbefälhafvareu, som har att bestämma
proj ektil- och eldslag samt huruvida vanlig eller automatisk
riktning skall au vändas; elddi sciplinen upprätthålles i enlighet
med de nu gällande bestämmelserna i »Garrison Artillery
Trainin g».
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d) Den inre divisionen.
Befälhafvaren för den inre divisionen har öfver bufvud
taget intet att skaffa med eldkontrollen vid sina atdelningar
och batterier, undantagandes de två lätta snabbskjutande afdelningarna (batterierna) närmast bomstängslet och någon medelsvår afdelning (batteri), hvilka böra stå direkt under hans
befäl och som hau bör hålla i reserv i och för oförutsedd a
händelser.
Det väsentligaste af hans arbete bör vara undangjordt i
fredstid. Har han nämligen grundligt ordnat försvaret och
öfvat sina afdelningar i eldfördelning, bör vid allvarstillfälle
föga annat återstå för honom än öfverbringa underrättelser,
och tillse att inga anfallande båtar undgå afdelningarnas uppmärksamhet. Han måste speciellt tänka på skyddet af bom stängslet och afdela reservkanonerna mot h varje fartyg, so m
synes ämna göra något attentat mot det:oamma.
Alla hans underlydande vid kanonerna måste vara fullt
inne i eldfördelningsmetoden.
Det är dock omöjligt att uppgöra något tillfredsställan de
schema härutinnan; erfarenhet kan blott vinnas genom öfning,
och närigenom att flottan genom ofta återkommande skenanfall på våra hamnar ger oss tillfällen att upptäcka våra svagheter och afhjälpa dem. Det ökade tillmötesgående, som visats oss i detta afseende under sistförflutna åren, är ett af de
mest glädjande tecken för oss och visar, att den tid ej är aflägsen, då de två vapen, som i fråga om hamnförsvaret böra
vara fullkomligt som ett, skola lägga åsido allt misstroen de
samt arbeta tillsammans för det gemensamma bästa.
Man kan bland alla de projekt, som tid efter annan fra mställas, särskilja två bufvudprinciper för eldfördelningen .
Den ena principen är att koncentrera all eld från afdelningarna på den först synliga båten, hvarefter h varje afdelning
byter mål i tur och ordning, allt efter som målen visa si g,
tills eventuellt hvarje afdelning har sitt mål för sig. F örespråkarne för detta system framhålla som dess förtjänster , att
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man får elden koncentrerad på ledaren samt att, om densamma
sänks, de efterföljande bringas i oordning.
Enligt den andra principen äro afdelningarna numrerade
från ena f-lygeln, så att n:r l tar hand om ledaren, n:r 2 om den
nästföljande båten o. s. v. Här påvisas fördelen af, att hvar
afdelning får sitt mål, att den blir i stånd att bättre observera sin eld, att det blir mindre trassel och mindre sannolikhet för, att en båt undgår uppmärksamhet, samt att man undviker de svårigheter, som gifvetvis äro för banden, då folk
skall stoppa eldgifningen mot ett mål och öppna eld mot ett
annat.
H vart och ett af dessa sätt har sina fördelar v ch sina
olägenheter, men vi hålla före, att det sistnämnda är det utan
jämförelse rationellaste samt att det kan vinn~:t i effektivitet
genom en enkel modifikation.
Vid tal om torpedbåtsanfall hafva vi påvisat, att en afdeln ing om två kanoner ej kan påräkna mer än tre a fvra
träffar, medan målet passerar genom spärrljuset, samt att "det
är bättre att använda två afdelningar, om möjlighet därtill
förefinnes. Detta gäller i synnerbet mot ledarne, hvilka så fort
som möjligt måste förstöras. Om vi använda reservkanonerna
rätt, kunna vi alltid attackera ledaren med åtminstone två afdelmngar.
Fcljande förslag till eldfördelning framställes som en tilllämpning af det ofvan sagda.
De lätta snabbskjutande afdelningarna numreras med 1
2, 3 o. s. v. från den inre flygeln med undantag för de två
närmast bomstängslet belägna, af hvilka en afdelas som reservafdelning och för korthetens skull benämnes »R» samt den
andra användes som understöd och kallas »U».
»R» öppnar eld på order från divisionsbefälhafvaren eller
på eget initiativ, om någon båt rusat förbi och försöker koml11a öfver stängslet. »U» hjälp er n:r 1 att stoppa ledaren och
~å detta är gjordt biträder den, om så behöfs, n:r 2, eller faller
ln och understöder »H».

- 396 -

N:r 1, 2 o. s. v. äro i själfva verket, för att taga en bild
från ett allmänt bekant spel, våra »halfbakre>>, som !war för
sig har att gripa sig an med motsatta sidans »främre ». »U »
är en ,, bakre>> och har dels att bistå !war och en af de »balfbakre ,, , som får att göra med den bes värligaste motståndaren,
dels att vara på sin vakt mot oförutsedda drag samt att om
beböftiat falla in och bistå »målvakten» »R», som, elmru han
"'
icke så ständigt är i gång, likväl är en synnerligen viktig personlighet, då målporten nås, och på hvars snabbhet vid oförutsedda händelser, utgången af hela spelet kan bero.
Af de båtar, som uppenbara sig i spärrljuset, öppnar n :r
1 och »U» genast eld på ledaren , n:r 2 tar hand om den andra o. s. v. tills hvar je afdelning är invecklad i strid. Om
ledaren ej stoppats, innan han kommer i närheten af bo mstängslet, skall äfven »R » öppna eld på densam ma.
nu ' att ledaren blifvit försatt ur stridbart skick
- Antaa
,..,
eller sänkt. Tillvägagångssättet blir därefter beroende af, huruvida det inrapporterade antalet båtar, som passerat bevakningsljuset, öfverstiger det disponibla antalet afdelningar
eller eJ.
Det är af synnerligen stor vikt, att divi sionsbefälhafvaron
med säkerbet kan öfverbringa ci en na underrättel se till denJ
det vederbör, samt att afdelningsbefälhafv arne därv id noga
veta, huru de skola bete sig, på det att elclfördeln iugen ej må
b lifva ett enda virrvarr, som medger några båtar att kom ma
undan oskadade, medan onödigt m ånga kanoner kon centreras
mot andra.
L åt oss taga det enklaste fall et först, d. v. s. de inrapporterade båtarnas antal öfverstiger ej de tillgän gli ga afdclningarnas antal. Om ledare n sänkts, vänder sig n:r l mot
den nästföljande båten och hjälper el en afdelning, som är sysselsatt m ed densam ma; »U» biträder ä fven. På likn and e sätt
förfar en annan afdelning, som fyllt sin uppgift , ocb vänd er
sig mot den främsta, stridsdugliga båten, som sålunda kan
blifva omhändertagen af tre eller flera afd elningar och sa nn o·
likt snart nog kommer till korta.
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Men om det är flera båtar än afd eluingar, kan man ej
gå till väga på sådant sätt. N:r l får då, sedan den till sammans med »U» expedierat sin motståndare, vända sig mot
nästa båt, som visar sig i spärr ljuset, medan »U» tager hand
om den därnäst följande , och h varje afd elning, som blir led ig,
vänd er sig mot nästa oengagerade båt, so m visar sig i ljuset.
Förvisso är detta förslag bebäftadt med en hel del olägenheter, bland andra den, att afdelningarnas eld börja att
korsa hvarandra, då anfallet kommit till en viss point, t. ex.
då n:r l öppnar eld p å den sista båten, medan n:r 2 fortfaet
rande beskjuter ledaren. För att undvika den na oläaenb
,..,
måste några enkla bestämmelser för m ålombytet fasb lås men
å andra sidan inser hvar och eu, som försö kt att f å riktaren vid
en 76 mm. ss. k., som beskjuter ett hastigt framrusand e mål,
att rikta mot ett annat mål, svårigheten att tillämpa dylika
bestämmelser.
Vi hafva nu sysselsatt oss med det enkl are fall et, då
kanon erna ifråga varit belägna på en och samma sida om inloppet. Förbållandet blir något mera invecklaclt, då ået är
afdelningar på ömse sidor. Vi hafva emellertid ej satt oss före
att få regler för hvarje fall utan endast att påvisa användningen af reserv- och understödsafd elniugarna.
Beträffande kommunikation sanordningar och befälsförhållanden hafva vi tänkt oss, att reserv- och understödsafd elningarn a skul le bilda ett batteri , sam t att dess befälbahrare skulle
stå i direkt förbindelse med divisio nsbefälhafvaren och i vanliga
fall h andla på order från honom eller i enligh et med gifna
direktiv dock utan hind er för batteribefälhafvaren att handla.
på eget bevåg, om ett omedelbar t ingripande skulle erfordras.
Om n ågra med elsvåra snabbskJutande afdelnitwar deltao·a böra
,.., '
"'
deras batteribefälbafvare i enlig het med nu gällande förfarin gssätt diri geras af di visionsbefäl!Jafvare n. För eldledningen virl
öfriga a fdelningar svara liksom nu uteslutande afdelnino·sbeb
fälh afvarn e i enlighet m ed på förhand uppgjord plan för eldfördelningen. Hvarje a fd elning bör genom divisionsbefälhafvarens kommandoplats, såso m redan är förhållandet, stå i för-
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tbindelse med bevakningsljusens utposter, hvilka först gifva allmän larmsignal och sedan telefonera till divisionsbefälhafva ren
.om antalet upptäckta båtar. Denn e kan därefter varsko afdelningarna genom att gifva en rin gning på larmklo ckan för
hvar rapporterad båt; detta är nog för att hvs,r och en skall
veta hvilket förfaringssätt som skall användas, vare sig antalet
båtar öfverstiger det tillgängliga antalet afdelningar eller ej .
Vi hafva, är jag rädd för, ej en klar föreställning om de
svårigheter, som förefinnas vid afslåendet af ett anfall med en
.svärm torpedbåtar, enär kustpositionerna vid fredsöfningar i
regel anfall as af endast en mi ndre iiottilj, hvars båtar af trygghetshänsyn ej kunna rusa in med sådan häftighet och i si'L
·kompakt formering, som torde bli händelsen i ve rkli gheten.
Vid uppgörande af bestämmelsen för eldförd elning å
h varje särskildt fort, bör i beräkningarna tagas hänsyn till det
sannolika antalet torpedbiHsdivisione r, som kan koncentreras
för ett anfall. Vi komma därvid oundgängligen till den sl utsatsen, att vi i många fall måste öka antalet lätta snabbskj utande afdeln in gar, om vi skola kunna känna oss tillräckligt för,beredda för all a eventualiteter.

Navalhygieniska notiser.
P. Miihlens, Marinestabsarzt; Ueber Malariaerkrankungen an Bord, inbesondere der deutschen Kriegsmarine, und
ihre Verhiitungsmassregeln. Archiv f. Schiffs- und Tropeuhygiene; Bd. X (1 906), sid . 329.

R. A . Tange, k. Niederl. Marinestabsarzt, Beitrag zur
Behandlung der Malariarecidive an Bord von Kriegsschiffen.
Archiv f. Scbiffs- und 'l'ropenhygifme, Bd . X (1906), sid . 307.
De sista åren ha att uppvisa en omfångsrik litteratur angående resul taten af det arbete, sorn öfvey stora delar af jordklotet pågår för att freda mänskligheten mot den så utbredda
malarian. Det är dock bekämpandet af denna sjukdom i land,
som nästan uteslutande behandlas, under det malaria ombord
vari t föga företrädd i litteraturen. Å fartyg ställ a sig förbållandena ganska sä regna i detta afseende, och då kännedom
om uämnda sjukdom måste anses af största vikt vid sjöexpediti oner i tropikerna, så torde en öfversikt af hvad de tvenne
of vanstående afhandlingarne erbjuda af intresse, ej vara oberättigad.
Miihlens börjar med att i en tabellarisk uppgift påvisa.
nedgången af antalet malariafall inom tyska marinen. Från
att 1893-9-l bafva uppträdt med en freqvens af 22,± %o visade den 1903-1904 endast 4,3 %0 , beräknadt på hela personalen . 'l'ill stor del beror dock denna minskning på att
manskapsstyrkan under tiden ökats betydligt, under det samtidi gt antalet i tropiska farvatten seglande fartyg icke erfarit
någon nämnvärd förändring. Ökningen bar sålunda endast
Tidskrift i Siö vi:isenclet.
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träffat personal, som kommenderats till relativt malariafria
trakter. De speciella siffrorna från i tropikerna stationerade
fartyg visa dock äfvenledes en afsevärd tillbakagång af sju kprocenten i malaria. Att samma goda resultat ernåtts äfven i
engelska marinen, inhämtas af en från densamma härrörande
tabell.
H varpå beror nu denna förändring till det bättre? Muhlens
tvekar ej att besvara frågan sålunda: På en alltmera rationellt
genomförd chininbehandl ing och malariaprofyla x*). Hvaruti
dessa framsteg bestå, därom lämnar afhandlingen en utförli g
redogörelse.
Hvad då först angår behandlingen af själfva malariaanfallet, så användes numera i tyska marinen. inga andra chi nupreparat än chloriden i en dos af l gram. Öfriga preparat
ha visat sig mindre tillförlitliga. Vid tertiana och qvartana**)
gifves den nämnda dosen 4 a 6 timmar före det väntade fe beranfallet, vid tropica ***) ornedelbart efter detsamma. Har feb erfrihet ernåtts, fortsättes i alla fall med l-grams-doser dagli gen
i 3-8 dygn, beroende på sjukdomens mer eller n1indre svåra
karaktär. Noclits metod med dagsdosen, l gram, uppdel ad i
5 enkeldoser a 20 centigram, hvi lken visat sig så fördelak ti g,
har man ännu ej användt ombord. Emellertid är malariaanfallets behandling ingalunda afslutad, sedan man några d;tgar efter det feberfrihet inträdt, fortsatt med chinaintagande.
Den s. k. efterbehandlin gen, eller, som den också kan ben ämnas, behandlingen af recidiven, är minst lika viktig. In genting är nämligen van liga re än att efter kortare eller längt e
tidsintervåll feber ånyo inställer sig, och det är till förhind rande häraf, som efterbehandlin gen måste äga rum. Denna bar
å de tyska fartygen utförts på samma sätt som den egen tliga
chininprofylax en och efter de metoder, som af tyska auktorer
härutinnan framställts. Scl~roeder och Koch tillkommer förtjänsten af att hafva infört systemet med l gram chloret. cbin.
"") profylax = åtgärder till för ebyggande af sjukdom.
**) tredj edags- och fj erdeLlagsfr ossa.
·:+H") tropisk malaria.
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2 dagar å rad efter ett mellanrum af 7 fria dagar; alltså en
cl:inados ?~ar S:de och .9:de dag. Deras metod grundar sig
pa; att chmlllet säkert påverkar malariaparasit erna endast i ett
visst utvecklingsstad ium, näml igen cle unga formerna strax
efter delningen, hvilken varar i 48-72 timmar. .Finnes då
under minst 48 timmar i sträck tillräcklig kvautitet chinin i
blodet, så är utsikten att kunna inverka på parasiterna afseen enda dos ' som verkar för blott
värdt. större än medelst
..
halfva denna tid. Ar det frågan om q vartana bör samma dosering ske 3 dagar å rad. Det är dock endast de sista åren
man mera allmänt användt den Schroeder-Kochska metoden
för efterbehandlin g. Utom densamma ha förekommit: 1 gm
ch~oret. chin. !war lO:de och ll:te, hvar 9:de och lO:de dag,
h vdket v1sat sig vara alltför sällan upprepade doser. Vidare
Plehns metod med 1/ 2 gm hvar ö:te och Ziernanns med 1 gm
l~var 4:de clag. Ingen af dessa senare har häller att uppvisa
tillnärmelsevis sådatia resultat som den Schroeder-Kochska.
Sålunda ha med den sistnämnda å i Västafrika stationerade
fartyg recidiven i malaria 1901-1904 nedgått till endast 9
på 119 nyinsjuknade eller blott 7 Dfo återfall, under det perioden 1893- 190 l på 609 nyinsjukuade förekom mo ej mindre
ä n 409 recidiv.
Den tyska behandliugen har, som häraf framgår, att upp.
Vi sa goda resultat. Att den ännu vidare kan utveckl::~s i
rationell riktning, har emellertid den holländske marinläkaren
T ange påvisat. Såsom fartygsläkare å kryssaren »Gelderland»
under en juni---se ptember 1905 varaude hemresa från hol·
läudska Ostindien hade han tillfälle att praktiskt utveckla ocb
pröfva sin metod, och detta fullkomligt ostörd enär itwa hamnar med tillfälle till förn yad infektion besök~es uncle; resau.
Bland besättningen å »Gelderland» befunno sig 30 man, som
under vistelsen i Ostindien redan före resans anträdande haft
recidiverande malaria, och af dem utvaldes 28 för behandlingen. I stället för chininprofylax såsom efterbehandlin g undersökte Tange regelbundet två gånger i vecKan blodet å hvar
och en af nämnda recidivister på förekomsten af malariapara-
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siter. De fördelades i lämplig tur och ordn ing, blodpreparaten färgades enligt Giemssa, samt undersöktes !Jvart och ett i
en half timma . Påträffades parasiter, behandlades in nebafva-.
ren såsom ett vanligt malariafall och friskskrefs först, när pl as
niodierna försvunnit ui· blodet för att sedari fortfarande und er··
kastas regelbunden undersökning. Af Tanqes 28 patieuter företedde 5 aldrig nagra par~1siter och förblefvo friska, bos 16
uppträdde under' resans lopp dylika, men genom den genast
därvid inledda behandlingen nndgingo äfven dessa feberanf all
och höll o sig sålunda friska; 'endast 8 fin go verkliga recidi ,mot expeditionens slut. Fördelen af Tanqes törfaringssätt är
den, att endast de, som verkligen bafva bebof däraf, und er·
ka~tas chininbehandling och att man sålunda bespar alla öfriga
de ofta nog ej så ringa olägenheterna och besväret med en
verkligt energisk chininefterkur. J'detoden utgör en praktisk
tillämpning af Kochs förslag till utrotande af mala riat!: att h
malariatrakter undersöka hvarenda individ å förekomst en Hr
parasiter i blodet och att så genom en energisk behandlin g af
»parasitbärarne» göra dem oskadliga. I folkrika samhällen
utan praktisk utförbarhet, har Kochs förslag däremot ombord
i visst afseende sålunda funnit tillämpning. Beträffande 'Tang{J_s metod måste dock det tillägget göras, att densamma naturligtvis endast kim vara påkallad under förhållanden , da
vaulig chininprofylax är obehöfiig, d. v. s. under de omständio·beter han själf utförde den, där tillfälle till reinfektion*) är
lit:t eller intet. Ett sådant läge torde emellertid ej sällan in. träffa, antingen nu ett fartyg, såsom »Gelderland>>, är på belll resa från en malariarik trakt eller det för att skaffa besättmu gen rekreation uppsok er en fullt feberfri hamn.
Beträffande den egentliga profylaxen mot malarian ombord innehåller .LVIiihlens afbandling härutinnan en sakri k utredning. Naturligtvis måste i första rummet tillfälle till infektion und vi kas och för detta ändamål böra följande m ått oc!J
steg vidtagas:
Besättningen i dess helhet bibringas kunskap om far'll 1
af myggsting. Förbud utfärdas mot besök å sumptrakter srun t

likaledes mot uppehåll uti infödingars hyddor och bostäder.
Timmarna närmast efter solens nedgå~1g och före dess uppgång, då A1!0phelesmyggan*) flyge r omkring, undvikes om möjli gt alldeles besök i land. Fartygets ankarplats förlägges så
långt ut, att inga Anopbeles med vinden kunna komma ombord. Ett afstånd från land af en 600 meter har härvidlag
å öppna redder visat sig innebära endast relativ säkerhet; absolut skydd för moskitos ernås först på en distan9 från land af
800 a 1300 meter. Vid ankring i flodmynningar och trängre
vikar är myggfaran stor, och bör därför förläggning å sådana
ställen undvikas. Emellertid knnna larver af de farliga myggorna äfven komma olllbord med dricksvatten m. m., som
hämtas från land. Sålunda finnes exempel på, att man fått
dylika, så att säga på köpet, med för gunrummets prydande
an skaffade växter. Vid om bordförande af föremål från land
bör därför i alla möjliga afseenden försiktigbet iakttagas, och
där man verkligen fått Anopheles å fartyget, eventuella utveckliu gsplatser för larver noga efterforskas. Till skyddande a f
man skapet i båtar, som under den infektionsfarliga delen af
dygnet besörja kommunika tion med land, ifall sådan då måste
äga rum, skola båtarna under väntning ej förtöja vid kajer
eller bryggor utan i stället hålla sig några hundra meter från
stranden. Därjämte måste beträdande af land vara dylikt båtmanskap förbjudet . Anord11ingar med moskitosnät och dylikt
till skydd för myggorna ha i allmänhet visat sig praktiskt
olä mpliga för att ej säga outförbara ombord. Har man malariasjuka på fartyget , måste dessa naturligtvis isoleras i säkerhet
för myggbett till förhindrande af sjukdomens spridning, ifall
oak tadt vidtagna försiktighetsåtgärder, Anopheles skulle förefinn as. Om detta är förhållandet, måste mått och steg ofördröjligen vidtagas för att snarast möj ligt blifva dem kvitt. Det en klaste och på samma gång bästa sättet härför är, att genom gång
m ed hastig fart och under öppenhållande af ventilatorer, skylights
och sidaventiler åstadkomma kraftigt drag genom skeppet, hvarvid ombord befintliga moskitos snart befinnas bortblåsta.

·» förnyad smitta.

*) Olika arter af myggslägtet Anopheles öfverföra vid sugande af
blod malariaparasiterna .
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CbininprO fylaxen bildar äh·en ett led bland åtgärdern a
till förekomst en af malarians utbrytand e. · Deu benänmes så
till vida oegentligt profylax, som den ju ej bindrar infektionens åstadkorn nlande, utan snarare utgör en metod att ögonblickligen , snarast möjligt, med cbinin behandla och möta en
redan inträdd infektion. Vid diskuteram let af själfva malariaanfallets efterbehan d lin g hafva chininpro fylaxens olika meto,., der viorörts, bvarvid framhölls att Schroeder-Kochs förfnritws
n
uta
dag
9:de
och
8:de
!war
chin.
sätt med l gm. cbloret.
något
lämnar
ej
satt
detta
jämförelse är det bästa. Oaktadt
absolut skydd, så bar dock efter detsamma s införande dels antalet i malaria nyiusjuku ade betydligt neogått, dels ha ho ~
patienter, som genomgåt t denna regelbund na profylax, symptomen varit myeket lindriga, särskildt ha de svåra malari aanmmiern a totalt försvunnit . Man har sålunda i detta afseend e
gjort samma erfaren bet som i lan<i . Vid genomför ande a f
cbininpro fylaxen måste emellettid , för att densamm a skall
verka effektivt, följande försiktigh etsmätt vidtagas: kmen måste
börjas redan ett par dagar innan tillfälle till infektion förekomlller. l\Iedlet är oanvändb art i form af tabletter, enär dessa
i allmänil et lämna kroppen fullt oförändra de, sådana de äro
Kontroll måste ntöfvas af fartygsläk aren öfver att hvarje m a n
verkligen svälj er ned sin dosis, bvilket bäst sker efter upprop,
troppvis och med en klunk vatten omedelba rt ofvanpå m edlets intagande . Vidare bör det efterses att intet af ehi11in et
kvarhå ll es i munneu, liksom att man ej med artificiella med el
åstadkom mer uppkräkn ing af deti"amma. På grund af chinar ,
oangettäm a biverknin gar gifves den bäst vid 6- a 7-tiden p;l
e. m., euär mauskape t vid sin ledighet i kvällens svalka liittast öfvervinno r obelJaget. Profylaxe n bör fortsättas änd a ti ll
månader efter infektions möjlighete ns upphöran de: (? R ef.J.
Ol'vergång speriodern a till och från regntidern a ha i de tropi ska
trakterna på samma sätt som i lanc1 äfven ombord vi svt
största antal et malarifalL Om möjligt bör man därföre Yirl
dessa ogynnsam ma årstider, icke besöka för feber bekanta p latser. Enstämm igt auses emellertid vid Schroedet·-Kochs chi n lll -

profylax . medlets oangenäm a biverknin gar vara af underordIlad art i jämförelse med nyttan af metoden. Miihlens tillråder dock dem, som ämna ägna sig åt tropiktjän st, att först
pröfva sin resistens mot chinan genom intagande af l gram
tvänne dagar å rad . Beträffand e vid bvilka tillfällen en chininprofyla x skall anses nöd vändig ombord, så är härvid infektionsriske ns storlek ensam afgörande . Är densamma ringa, så
öfverväga ett lån gvarigt chi nabruk s olägenhet er fördelarna af
m etode n, och man kan nöja sig med förut refererade allmänna
profylakti ska åtgärder. Vid större infektione fara synes därt)mot Schroeder-Kochs förfariugs sätt obetingad t vara att för-

?.

orda
Efter ett kapitel om skyddsåtg ärdPr vid expedition er i
land ägnar Muhlens sista delen af sin afhandlin g åt förhållandena inom bandelsma rinen. Man kunde fordra, att alla större
farty g, som besöka tropikerna , vore förseelda med uti för des3a
regioner karaktäris tiska sjukdoma r särskildt utbildade läkare
samt med utrustning för mikroskop iska undersökn ingar, men
detta är tyvärr låu gt ifrån alltid fallet.
Afhandlin gen slutas med följande citat från den berömde
hygienike rn Fonssagrives: »Navalhyg ienen är den viktigaste
och mest speciella af yrkeshygi enens grenar, dels på grund af
d~t stora antal människo r, som bero af densamma , dels till
följd af de säregna lefnadsför hållanden under bvilka sjöfolket
~xisterar >>.

-

G. Giems~a.
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Irrespirable Luft in Schiffsräumen. (Ans

dem Institut fiir Schiffs- und Tropenkrankheiten in Hamburg.
Direktor: Physikus Dr. Nocht.) Achiv f. Schiffs- und Tropenhygiene. Bd. X (1906), sid. 143.

I tidningspressen förekomma då och då notiser om sjöfolk, som vid nedstigande i lastrum, tömda vattentankar eller
andra slutna rum ombord plötsligt förlorat medvetandet och
aflidit. Då i allmänhet dylika förolyckade så hastigt öfverfallits af vanmakt, att de ej hunnit gifva ett ljud ifrån sig,
hafva ofta andra af besättningen begifvit sig ned på samma
ställe för att se till, hvad som blifvit af den frånvarande kamraten, hvarvid dessa senare i sin ordning också fallit offer fö r
kväfniug. Sålunda finnes exempel på, att ända till tre perso ner efter hvarandra på nämnda sätt förlorat lifv et.
Dessa olycksfall hafva alltid inträffat i sådana delar af
fartyg, hvilka antingen icke alls eller också endast otillräckligt luftats efter däcksluckors och manhåls öppande. På grund
af risken iör förlust af människolif är det sålunda af stor pra ktisk betydelse, att effektiv ventilering föregår hvarje nedstigande på dylika ställen.
Saken har · emellertid äfven teoretiskt intresse, nämligen
med hänsyn till de faktorer hos den instängda luften, som utöfva ifrågavarande farliga inverkan på lefvande organismer.
Utredandet häraf har gifvit Giemssa ämne till ofvanstående
uppsats.
Att döden vid de nämnda olyckstillfällena orsakats af
kväfning, därom har man hittills varit ense, men angåen de
den specifika beskaffenheten hos luften, som led t till detta resultat, ha endast förmodanden kurmat uttalas. Ett allmänt an·
tagande var, att hög kolsyrehalt skulle vara orsaken därtill.
Emellertid påträffades å en i Hamburg inlupen enge lsk petro·
leumångare, »Morea», en eldare liggande död inne i en tö md
vattentank, dit han för något ändamål begifvit sig efter r.tt
ha öppnat manhålet. På grund häraf kom Giemssa att ue-
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dersöka ett luftprof från en annan, åfvenledes tömd, men ännu:
oöppnad dylik tank i samma fartyg och fann, att luften därifrån i stället för de normala 21 vol. % syre endast innehöll
10,2 %, under det samtidigt kolsyrebalten ej uppgick till mera
än, 0,05 % och andra giftiga gaser fullkomligt saknades i
profvet. Då detta togs efter öppnande af manhålet och sålunda därvid ej undgicks att något utspäda tankens luft med
inträngande frisk sådan,, sä var naturligtvis den ursprungliga
luft.en i rummet ännu syrefatti gare än 10,2 °/ 0 . Af detta undersökningsresultat framgick därför nästan med visshet, att
kväfningen uti ifrågavarande fall förorsakats af syrebrist. Ett
ytterligare stöd härför lämnade äfveu den i de flesta kända
fall blixtsnabbt inträffade döden, något som ej brukar vara
förhållandet vid kolsyreförgiftning. Dessutom hade å institu·
tet experimentellt påvisats, att kaniner, om ock med andnöd,
under tlera timmar kunde hållas lefvande i en luft med ända
upp till 20 a ::!5 vol. % kolsyra.
Då det stötte på praktiska svårigheter att erhålla luftprof från slutna rum i fartyg, så nödgades Giernssa för frågans definitiva utredning taga sin tilLflykt till laborator.i eförsök. Han lät luft uti hermetis.d tillslutna glaskärl af 5 liter&
rymd inverka på skilJda ämnen och varor under olika temperatur och fuktighetsförhållan den . Glaskärlen voro för öfrigt
till hälften fyllda med de prof, som skulle undersökas.
Af de i originalafbandlinge n uti tabeller uppställda resultaten må följande anföras. En del af de såsom prof inlagda ämnena visade sig förbruka betydliga mängder af luftens syre, särskildt vid närvaro af fuktighet och vid hög temperatur. Uti ett kärl, som till hälften varit fylldt med järnsvarfspån, var syret efter 8 dagars inverkan vid fuktighet och
rumsvärme fullständigt försvunnet. stenkol och kokes hade
efter · samma tid och under samma omständigheter reducerat
syret till endast respektive 0,2 och O,s vol. Ofo. Efter 21 dygn
under rumstemperatur och vid närvaro af fuktighet utvisade
ett prof med linfrökakor 0 ,4 Ofo samt ett prof med hartz 0 ,5

% syre.
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Sålunda är det ådagalagdt, att en del gods och ·varor i
slutna lastrum kunna leda till en afsevärd minskning i luftens
syrehalt samt att äfven i vattentankar och kolboxar en liflig
decimering af densarnma måste ega rum . Den fuktighet, som i
mer eller mindre grad alltid förefinnes ombord, skaffar härför
gynnsamma betingelser likaväl som den i jämförelse med van liga förhållanden höga temperatur, hvilken herskar i närheten
af pannor och maskiner. I Vattentankarne får naturligtvis fuktigheten särskildt tillfälle att utöfva sin inverkan å järnväggame. Att en mängd af de hastiga kväfningsfall, som und er
förut nämnda omständigheter inträffat å fartyg, varit orsakade
af syrebrist, måste därför anses säkert bevisadt.
För att utröna hur en minskning af luftens syre inverkar på lefvande organismer företog Giemssa försök med möss,
hvarvid det visade sig, att djuren redan vid en halt nf 1-1
vol. % dogo efter 40 minuter, vid lO % efter 20 minuter oc h
vid f> Dfo efter 30 sekunder. En luft af 16 a 16 % syrehalt
åstadkom illamående och oro, dock lefde mössen däri fiere
timmar. På grund häraf antager Giemssa att en syrehalt u nderstigande 15 % måste vara af skadlig inverkan på människor.
Hur skall man då vid behof på enklaste sätt kunna konstatera, om luften i ett förut tillslutet rum efter vädring ar
detsamma är duglig till inandning. Sedan gammalt har profvet med en brinnande lanterna nnvänd~s härför, (naturligtvis
med iakttagande af försiktighetsmått -- s. k. säkerbetslampa
~ vid fara för gasexplosion).
Slocknafle lågan, så ansågs
rummet farligt att beträda; brann den, antog man motsatsen,
och i förstnämnda fall troddes, att en bög kolsyrehalt hos luf··
ten hindrade förbränningen. Emellertid fa nn Giemssa vid före·
tagna experiment, att ett ljus redan i en atmosfär af 11 ° 0
kolsyrehalt ej vidare förmår hålla sig brinnande utan slocknar.
Som förut nämuts kunna djur ända till fiere timmar bållas
vid lif i en luftblandniug med betydligt högre kolsyreh alt,
ända upp till 20 a 26 Dfo. Det föreföll antagligt, att föru to n;
hög kolsyrehalt äfven re n syrebrist lika väl som till kväfniu g;,-
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fallen skulle kunna vara anledning till ljusets slocknande i
dåli g luft. Försök utvisade också riktigheten af detta antagande, i det att luft af mindre än 16 Ofo syrehalt visade sig
ej vidare äga förmåga att hålla ett ljus brinnande. Ljusprofvet skulle sålunda vara tämligen tillförlitligt, men då redan
en sänkning af syrebalten till 16 °/ 0 , som förut nämnts, visat
skadlig inverkan på försöksdjur, så ligger mellan 16 och 15
o;0 syreh.alt en farlig öfvergång, som ej påvisas af nämnda
prof. Författaren tillråder därför, att i stället genom nedförand e af små burar med lefvande möss försäkra sig om luftens andningsflugliga beskaffenhet.
Besättningarne å fartyg, där risk för nu skildrade olycksfall förefinnes, böra bibringas kunskap om vådan af att ~tan
föregående ventilation och luftprof beträda nyss öppnade rum,
som förut längre tid varit tillslutna.
Gicmssa påpekar nödvändigh eten nf speciella undersökningar angående syreförbrukningen hos olika slag af gods och
varor, då man ju efter mera detaljerad kunskap härutinnan
bättre kan skydda sig och ställer för öfrigt i utsikt närmare
försök härutinnan .
Med hänsyn till tillämpning af uti Giemssas undersökningar vunnen erfarenhet å örlogsfartyg, så finnas å sådana
en hel del durkar, tankar och s. k. celler, som under lång tid
stå stängda, och där fuktigheten sålunda får rikligt tillfälle att
inverka på järnet i däck och skott. Försiktigheten bjuder att
ordentli bo't lufta sådana lokaler, eventuellt med nedförande af
vädersegel samt att uoggrannt. pröfva Juften, innan tillstånd
länmas till beträdande af desamma. Kolboxarne falla ju äfven
under samma kategori, men då dessa till följd af faran för
uppkomsten af explosiva gasblandningar i alla händelser regelbundet måste ventileras, så är syreförbrukningen härvidlag af
und erordnadt intresse.
Konstaterandet af syrebristens stora betydelse om bord i
fartyg torde äfven hafva ett mera allrnänt teoretiskt intresse .
Det förefaller uämligen, som förf:n också framhåller , ingalunda
osannolikt, att det illamående, som man erfa r efter en stunds

-
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vistelse i af människor öfverfyllda lokaler, beror på samma sak,
ty egendomligt vore ju, om ej en långvarigare förbruknin g
genom andning och belysning skulle inverka så pass nedsättande på syrehalten i luften att detta fysiologiskt gjorde sig märkbart. De s. k. antropotoxiner, som förut gjorts ansvariga härför, är Giemssa böjd att tillskrifva mindre betydelse i uämn da
hänseende.

Ounnar Nilson.
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Några synpunkter för underlättande af
bestickföringen i sjökortet.
Bestickfäring vid kustnavigering består ilU för tiden uteslutande uti att afiäsa kurser och pejlingar på kompassen, tilllämpa erforderliga rättelser och afsätta resultatet i sjökortet,
samt att reducera de i kortet uttagna riktningarna till motsvarande på kcnnpasseli. Det bärför erforderliga arbetet kan icke
sägas vara hvarken svårt eller tidsödande men lättn ad häri,
isynnerhet om härtill komm er större noggrannhet i resultatet
samt båttre skydd mot felräkning, är dock af den vikt, att
det bör uppmärksammas.
l. Missvisningen. En sak, som vid afsättuing af korser och pejlingar alltid vållar en viss förtret och tidsspillan är
missvisningens bestämning och tillämpande. I de svenska sjökorten erhålles uppgift om missvisningen dels genom siffertal,
som för ett visst år angifva dess storlek, dels genom dm vinkel, som kom passrosens nord- och sydstreck bildar med meridianen. För flera af våra sjökort äro sifferuppgifterna för år
189-! samt i öfverensstämmelse med den i »Svenska lotsen>>
för samma år förekommande missvisningskartan. Skall man
med tillhjälp af sifferuppgiftema bestämma missvisningen föi'
ett gifvet ställe och vid närvarande tid, måste man först afgöra huru stället ligger i förhållande till de punkter för hvilka
missvisningen är uppgifven eller egentligen i förhållande till
tänkta isogoner genom dessa punkter, samt därefter reducera
till närvarande tid genom att tillfoga en rättelse för missvisnin gens årliga förändring. Sist.1ämnda kvantitet uppgår för
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nyss nämnda missvisningsuppgif ter till något öfver l 0 sam t
ökas för hvarj e år. Tages missvisningen från kompassrosorn a
blir rättelsen för den årliga förändringen i allmänhet större ;
den uppgår till nära 1/( streck för sjökort tryckta under hörjan 1880-talet.
Missvisningen ås kådliggöres bäst genom att i sjöko rtet
uppdraga isogoner t. ex. för h var hel grad af mis~visningen ;
ett sätt som stundom förekommer i engelska sjökort. Men
ändamålet kan äfveu uppnås, utan ·att belasta kartan med linjer, genom ett i kortet infört missvisningsspecial , omfattande
kartgebitet i fråga, men i förminskad skala. En storlek på
speciaJet af 3 X 4 cm. är för ändamålet tillräckligt; detta torde,
utan att förorsaka någon . nämnvärd svårigh~t med afseend e
på utrym m et, kunna inpassas någonstädes inom kartans ra m.
I speciaJet böra isogonerna ha ett läge motsvarande missvisningens storlek 5 år fram i tiden , samt, i det fall att den årliga förändringen uppgår till 6', rättelse af gradtalet ske hvart
lO:de år; felet i kurskorrigeringen, ifall den årliga förändrin gen icke medtages, kommer härigenom att uppgå till högst 0°,5.
Jämför man missvisningsuppgif ter för samma trakt, men
uti olika kartor, finner man icke full öfverensstämmelse. Uti
de af Seewarte utgifna »Vierteljahrskarten» öfver Norclsjön och
Östersjön uppgifves sålunda missvisningen vid Sveriges västkust omkring 0°.5 större än uti de svenska sjökorten; en kvantitet, som dock icke är af någon betydelse för den praktiska
navigeringen. Af större vikt äro de s. k. lokala afvikelsern a,
hvaraf ett d~ssintal, uppgående till 1 a 2° och mera, enli gt
ofvannämnda publikation finnas inom Östersjön.
Det må påpekas, att i de svenska sjökorten årtalet för
kompassrosornas missvisning icke alltid står uppgifvet, hvil ket
möjligen kan förleda någon att tro, att »rättelserna» i sjökortet äfven afse kompassrosorna. För uteslutande af hvarje misstag härvidlag, bör årtalet för missvisningen alltid utsättas bredvid rosen.
2. Deviationsundersök ning på terrestra föremål . Ko ntroliering af kompassens deviation är vid kustnavigering såv i1i
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som vid annan navigering af stor vikt. Har man tillfälle att
observera en himmelskropp för deviationsbestämni ng, bör detta
sätt föredragas; i annat fall måst" man använda terrestra föremål och härvidlag är det ege ntligen enslinjer, som kunna ifrågakomma. Sådana kunna vara till finnandes, lämpliga för
ändamålet, men sjökort och segliugsbeskrifning ar innehålla i
allmänhet endast sparsamma uppgifter härom och att på egen
hand uttaga rlylika, då man icke äger närmare kännedom om
förhålland ena, är oftast icke möjligt. Har man en noggrann
uppgift på hvardera ställets latitud och longitud, såsom ifråga
om svenska fyrar i den af lotsstyretse.n utgifna fyrlistan, så
kan man genom bestickräkning finna .riktningen mellan ställena, h vilket gifver . större noggrannhet än mätning i sjökortet.
Säkerligen skulle en ökad trygghet åstadkommas vid navigeringen , om fullständigare uppgifter, angående för deviationsundersökninga r lämpliga enslinjer jämte deras bäringar,
voro tillgängliga.
3. Kornpassrosens indelning. Fördelarne af att utbyta
den nuvarande streckindelningen på kompassen mot grader ha
så ofta och så tydligt blifvit påvisade, att öfvergången till gradindelning vid det bär laget borde vara medhunnen. Men att
så icke är förhållandet vet en ]war. Väl har man för de
större kompasserna, jämnsides med strecken, infört gradbeteckning, men det är dock streckindelningen, som fortfarande är
den förnämsta och som erbjuder de vid styrning och pejling
nödvändiga hållpunkterna för ögat. Vill man göra gradindelningen till det väsentliga, måste strecken antingen helt och
hållet slopas eller ock intaga en mera blygsam plats och mindre i ögonen fallande utseende än hvad nu är fallet.
Vid öfvergången till en ren gradros får man tydligen
öfvergifva systemet med den fortsatta tudelningen, h vilket följts
vid den nuvarande kompassindelningen , samt låta lO-tals-graderna blifva hufvuddelningar med utseende motsvarande de
nuvarande helstrecken. För öfrigt bör hvar annan grad och
lwar femte grad tydligt utmärkas samt på 200 millimeters
skifvor äfven hvar helgrad, de senare dock med svaga streck.

-414-

Införandet af en kompassros med ren gradindelning har
'blifv it fördröjd genom de olika meningar, som råda om, huruvida graderna bör~ räknas i en följd till 360° eller om den
nuvarande kvadrantindelningen bör bibehållas. Båda sätten
ha sina fördelar och sina olägenheter. Som en olägenhet hos
3600 systemet framhåller man svårigheten af, att finna sig till
rätta på kompassen. Onekligen låter det ju också egendomligt att styra en kurs t. ex. 312°. Orienteringen torde dock
.snart vara inhämtad, i alla händelser kommer det. att gå vid a
lättare än då nybörjaren skall finna sig till rätta med alla de
åttondedels-, kvart- och halfstreck, som den nuvarande ko mpassen innehåller.
För kursers och pejlingars korrigering och deviation ens
·bestämmande är 360° indelningen den ändamålsenligaste. Först
genom denna blir det möjligt, att reducera ifrågavaraud e räkneoperationer till enbart addering eller subtrah ering, utan att
först beböfva eftertänka huruvida graderna äro till- eller aftagande eller om tillämpningen skall ske åt höger eller åt ven
ster. Afsättniug i sjökortet enligt 360° systemet låter sig ledigt
utföras om kompassrosorna där äro graderade på samma sätt.
Äfven i fråga om azimutbestämning på himmelskroppar kan
.360° indelningen användas utan svårighet.
Frågan om en annorin ndare ind eln ing af kompassen hai'
under de senare åren allt oftare blifvit förd på tal och fl era
förslag till gradindelning ha blifvit uppgjorda; saken har dock,
så vidt vi veta, icke fortskridit öfver experimentstadiet. Som
.ett steg i riktning mot målet kan emellertid antecknas, att mnn
i Tyskland, uti de från Reichs-marine-amt utgifna segel anY J~
ningarna, börjat tillämpa 360° systemet.
4. Kompassrosorna i sjökortet. Ända från sjökortens
första framträdande har det varit brukligt att förse dem med
kompassrosor för att underlätta kursens bestämmande I moderna sjökort har emellertid kompassrosornas antal blifvi t inskränkt, ja i vissa fall, såsom i fråga om de franska , italienska och ryska sjökorten, ha de fullständigt uteslutits. rr.sprungligen voro rosorna uppdelade endast i streck, ett till\ ;i-
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gagängssätt som fortfarande bibehålles i de svenska sjökorten;
i utländska sjökort med kompassrosor har man numera äfven
gradindelning. Ett rossystem, som man finner i tyska samt
nyare norska och danska sjökort, består uti en inre kompassros i streck och en yttre, härmed koncentrisk, men rättvisande och i grader. Denna anordning begagnas äfven i en del
engelska sjökort, där för öfrigt äfven andra rossystem förekomma .
Sker afsättningen i sjökortet med transportör eller annat
gradinstrument äro kornpassrosorna obehöfliga, men så länge
parallellinjalen brukas, och detta är inom bandelsflottan den
mest använda afsättningsmetoden, böra kompassrosorna i kortet stå kvar_ Dock bör rosen, vi syfta här på de svenska sjökorten, ändras, så att den äfven medgifver afsättning i grader.
Det nyss omförmälda systemet med en inre kompassros i streck
och en yttre, rättvisande och i grader förefaller a t t vara läm pligt. streckrosor böra bibehållas för östersjöseglare, som i de
tiesta fall icke äro vanda vid någon gradräkning och där icke
samma noggrannhet vid kursafsättningen är behötlig, som å
större fartyg. Felet i rosen på grunrl af missvisningens förändring bör aldrig tillåtas att öf verstiga 1/ 4 streck; en om gravering af rosen blir följaktli gen nödvändig efter 25 a 30 år.
5. Sjökortstransportör. Afsättning i sjökortet medelst
transportör är vanligen att föredraga framför användningen af
andra afsättningsverktyg. Stor vikt ligger dock uppå att man
äger en för sjökortsarbete lämplig modelL Transportören bör
vara formad som en rätvinklig likbent triangel med graderingens medelpunkt på midten af hypotenusan, hvars längd tages
till 25 a 30 cm. Afläsningen bör vara skarpt markerad, hvilket åstadkommes g8nom ifällning af något färgämne i gradstrecken. För öfrigt bör transportören vara väl genomskinlig
samt stadigt tillverkad.
Fördelen med den trekantiga formen på transportören
ligger däri, att denne, därigenom att man lägger en linjal eller
vinkelhake utefter dess ena sida, kan förflyttas, så att sidorna
förblifva parallella med sin ursprungliga riktning.
l':idslc?·ift i Sjöväsendet.
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Ett transpor törpar, med hvardera transpor tören tillverka d
på nu nämnt sätt, kan lämplige n använda s för afsättnin g enligt 360° systemet . Den ene af transpor törema - den till
höger ifall man tänker sig diameter n liggande i nord-syd riktningen - bör då innehålla graderin g från 0° till180° och tran sportören till vänster fortsättn ingen till 360°. Transpo rtörpare t
kommer på detta sätt att bilda en flyttbar kompass ros enligt
360° systemet.
Så vidt undertec knad vet, förekom mer inom landet icke
någon tillverkn ing af för sjökortsa rbete särskildt afseelda transportörer, en omständ ighet, som medverk at till, att detta afsättnings ruedel icke erhållit den utsträckn ing, det förtjänar ;.
här är följaktlig en ett bebof att fylla .
6. Nya sjökort En ökning af de af svenska sjökarteverket utgifna kartorna med ett sjökort öfver Nordsjön , anse
vi skulle vara önskvärd t. Behofvet : gäller icke så mycket navigering en af vanliga handelsf artyg, då ju befälet där äro vand a
att reda sig med främman de sjökort, utan fastmera navigeringen af våra fiskefartyg, som trafikera N ord sjö-områ det. Befälhafva rne å dessa fartyg äro nu uteslutan de hänvisad e till
att använda främman de sjökort, h vilkas uttydand e, för personer hvarom här är fråga, naturligt vis erbjuda en del svårigheter. I England och Tyskland har man under senare åren
utgifvit sjökort öfver N ordsjön särskild t af sedda för fiskeriän damål; de skilja sig från de vanliga sjökorten genom en mera
i ögonen fallande beteckni ng af djupkurv or och bottenbe skaffenbet, en omständ ighet, som icke hindrar kortets användn ing
för vanlig n a vi gering .
Under de senare åren har trafiken på tyska nordsjök usten
och Nederlän derna med svenska fartyg erh ållit ett ökadt omfång . Ett svenskt sjökort öfver denna trakt af Nordsjön kunde
vara af behofvet påkallad t och skulle säkerlige n röna god afsättning . Kortet borde lämplige n omfatta området mellan 3°
och 10° i longitud och 51° och Hanstho lmen i latitud ; det
komme härigeno m att utgöra en fortsättn ing af sjökortet N: o
10 (Skagerack). För öfrigt borde det förses med specialer
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öfver Nord -Östersjö kanalen och hamnar på tyska och nederländska kusten .
Ifråga om omfattni ngen af sitt sjökortsm ateriel äger Eugland en betydand e öfverläg seuhet framför andra nationer. Antalet af de af engelska admirali tetet utgifna kartorna uppgå
till nära 4,000. I Tyskland har sedan 1902 en liHigare verksamhet ägt rum ifråga om utgifvau det af nya sjökort. Årligen utkomm a nu 50 nya sjökort och man beräknar , att ltJom
40 a i)Q år äga sjökort öfver hela Yär]den.
Göteborg den 27 Juli 1906.

Alex.

Thore~
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Litteraturanmälan.

Nyutkommen militär-maritim litteratur.

Kleiner Krieg. Kiistenschutz und Unternehmungen gegen
denselben an der Schleswig-Holsteinesch-Jutischen Nord- und
Ostseekii.ste im Feldzug 1864 von Georg Cardinal von Widde1'n,
Kgl. preuss. Oberst. a. D.
Oberst von Widdern är en känd tysk militärförfattare,
hvilken synes hafva gjort till sin hufvudsakliga uppgift att
behandla operationer, företag ocb förhål landen, som falla inom
ramen för det »lilla kriget» eller åtminstone tangera detsamma.
Genom detta sitt senaste arbete bar ban enli gt företalet
för att fylla en lucka i militärlitteraturen velat behandla kustskvddet ur »lilla krigets» synpunkt.
" För lösandet af sin uppgift har författaren utgått från
lämpliga episoder ur krigsh i:i ndelserna 1864 och ur dessa framdragit vissa lärdomar och iakttagelser, hvilka han t1llämpat
på nuvarande förhållanden, hvilka framför allt på ett för hä_r
afbandlade krigsföretag synnerligen viktigt område, kommumkations- och underrättelseväsendet betydligt skilja sig från de
som rådde 1864.
Arbetet bjuder redan genom valet och skildringen af
kriashändelserna mycket af intresse och torde därför förtjäna
up;märksambet, icke minst af dem, som intressera sig för frågan angående användningen af våra kustprovinsers landstorm .

Annnct1·io marittimo per l'anno 1906, compilato per cura dell' i. r. governo maritim o in Trieste . L VI. annata. 184 u. 171 S. 8:o.
Triest. 11.-.
Abeille, Leonce, capitaine de fregat e. sousdirecteur de l 'ecole superieure
de m.arin e. Marine fran c;aise et .Marine etrangeres. Politique
navale des graneles puissances; les Organisations maritimes et
les Flottes actuelles; Economies et Reformes. 372 pages. 16:o.
Paris. Fr. 3.50.
cle BctllincMwt, commanclant. Les Flottes de combat en 1906. 5:e edition. 926 pages avec 400 figures schematiques de batiments.
16:o oblong. Nancy.
B e1·iel, Lachenaucl et Soleil, reclacteurs au ministere de la marine. Le
Contröle du Parlenlent sur le budget de la marine. 124 pages.
8:o. Paris.
Bos, Chcwles, depute de Paris, rapporteur du budget de la marine. La
Marine qu'il nous faut. Preface c1'Ec1ouarc1 Lockroy, clepute de
Paris, ancien ministre de la marine. 439 pages . 16:o. Nancy.
Fr. 3.50.
Bulletin offi.ciel de la marine. Edition refondue et annotee des Annales maritimes et du Bulletin offi. c el de la marine. T . l 5. (1888
a 1881.) 978 pages. S:o. Paris .
B~t?·styn, M., Obe1·ster lVIarine-Elektro-Ingen. Elektrotechnischer Untenicht u. Anleitung zum Betriebe elektrisch er Anlagen insbesonclere auf Kriegsschiffen. Lehrbuch f. Unteroffi.ziere. 4.
Aufl. Im Auftrage des k. u. k. . Reichs-Kriegs-Ministeriums, J'\Iarinesektion, hrsg. v. der Dienstbi.lcherverwaltg. des k. u. k. seearsenals. lVIit. 303 T ext:fig. 441 S. Lex.-8:o. "Wien . 6.-.
Ca?Tie res maritimes. Les l\fecaniciens de la marine de l'Etat. (Ecole
des ouvriers mecaniciens de Lorie.n t; Engagements volontaires;
Apprentis el e ves mecaniciens; Eleves mecaniciens .) Conclitions
d'aclmission; Programme des connaissances exigees. 2:e edit.
64 pag. 16:o. Limoges . Fr. -.75.
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Duquet, Al(1·ecl. La Faillite du cuirasse. 400 lJages. 16:o. P ar is.
Dienstkenntni s fi.ir die II. 'N er ftdivision. 223 S. Kl. 8:o. ·wilhelmshaven. Kart. - .60.
England in deutsch er Beluchtung. Einzelabhanc liungen, h erausgegeb en
von Dr. Thom. Lenschau. 5. H eft. R eventlow, E., Graf, K apitän-Leutnant a. D. Die en glis ch e Seemacht. 72 Seiten. L ex.8:o. Halle a. S. 1.-.
E staclo general de la Armada para el ano 1906. Tomo primero. 493
paginas y un retrato. 8:o ." Madrid. P es. 3.Einstelhmgsbe clingwtgen fttr die Marine-Ingen ieur-Laufb alm. (Herausgegeben von der II. vVerft division Wilhelm shaven.) 16 Seiten.
Kl. 8:o. vVilhelmshav en. -.50.
Haandbog for Sev::ernet for 1906. Sluttet den l. J anuar 1906. U dgiven
ved llfarineminist eriets foranstaltning . 104 sider. 8:o. Kop enhagen . 1 Kr. 25 Öre.
Infantm·ie-Exe?·zir-Reglemen t f. die Marine (m. Gewehren 98) [I. E . R.
Mar. (98)]. N euabdr. unter Beri.'tchsicht. der bis Ende 1905 eingetretenen Änclergn. D. E. Nr. 115. 267 S. m. 40 Abbildgn. kl. 8:o.
Berlin. 1.60; kart. 1.85.
L iste des batiment s de la marine fran yais e (guerre et commerce) et
de leurs signaux distinctifs dans l e Code internat ional de signaux a l'usage des bittiments de toutes les nations, dressee par
le cm·vise des instru ction s nautiques, arretee le 1:er janvier 1906.
109 pages. S:o . Paris. Fr. 1.50.
Cette nouvelle liste annule tout ce qui a paru anterieurem ent.
Leitfaclen f. elen Unterricht in der Artillerie auf der Marinesclmle u.
an Bord der Artillerie-Sch ulschiffe. Hrsg. v. der Insp ektion des
Bilclungswes ens der Marine. L ex. -8:o. Berlin.
2. Tl. Pulver, Munition u. inner e Ballistik. 3. n eubearb. Aufl..
96 S. m . Abbildgn. 2.50; geb. 2.70 u.. durchsch . 3.-. - 3 Tl.
Schiesslehre. 3. neubearb. Aufl. 151 S. m . Abbildgn. 3.-; geb.
3.60 u. durchsch. 4.-.
Moll·i Giorgio. La marina antica e moderna. 608 pag. e. tavola. 8:o.
Genova. Lire 5.-.
Nctchrichten i.'tber die Marine-Ingen ieurlaufbahn. (März 1906.) 11 S.
8:o. Berlin. - .20.
Navy - Kings' Regulations and Admiralty Instructions, 1906, incl.
Addenda. S:o. London. 5 sh.
Navy Appropriatio n Account, with R ep ort of Comptroller and AuditorGe neral. S:o. London. 1 sh. 8 d.
Nnvy-Battle Practice, 1905. S:o. London. 2 d.
Newy-Do ckyard Expense Ac counts. 8:o. London. 2 sh. 7 d.
Ncwy Estimates. 3 sh. 9 el., Statement of First Lord of Admiralty ex-

-421planatory of same, 21 /z d.; Account uneler Naval vVorks Acts,
2' /• d.; Greenwich Hospital (Capital and Income Accounts). 8:o.
L ondon. 3 d.
Nnvy List. 8:o. London. l sh. 6 el.
Nctvy Signalling - Report of Committee. S:o. L ondon. 6 d.
Neucleck, Geo1·g, .und Heim·ich Sch?-öcler. Das kleine Buch von der Marine. Ein HandbtlCh alles vVissenswert en i.'tber die cleutsche
Flotte, n ebst vergleichencl er Darstellung der Seestreitkräf te des
Auslandes. Mit 4 Karten, itber 870 Abbildungen und 4 farbigen
Flaggentafeln. Neue wiederum verb essm·te und vermehrte Auflage. 51. bis 55. Tausencl. 562 Seiten. 8:o. Kiel. ge b . in Leinw.
2.50.
Bttllct öfver svenska flottan 1906, innefattande officerare samt civila
ämbets- och tjänstemän vid de under Kungl. Sjöförsvar sdepartementet lydande k årer ock ämbetsverk. På nådigste b efallning
upprättad i Kungl. Sjöförsvarsde partementets kommandoex pedition, uneler januari månad 1905. 103 sid. 4:o. Stockholm. 2 kr.
50 öre.
Tyle1·, A. H. The Commission of H. M . S. >Lancaster», Mediterran eau
Station, 1904 t o 1906. Illus. 160 pages. 8:o. London. 4 sh.
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Kungjorda patentansökningar.
(llieddeladt g enom Th. vVawrinskys Patentbyrå, Stockholm, som
ombesörjer afskrifter af ansö kningshandlingarna, kopior af tillhörande
ritningar och invändningar mot meddelande af patent).
Datum.

l
l

Diariinummer.

Uppfinningens art.

1078;05

A nord ni ng för backning eller fartens :
modererande vid fartyg . K. J. A.
Isakson, Stockholm.
1
Säkringsanordning vid eld vapen. Grefve
K. v. Pocci, Muncben, Tyskland.
Anordning vid artilleripjäser med kil- ·
mekanism. Friedr. Krupp Akt.·Ges.,
Essen.
Anordning Yid granatkarteseher. B.
M. Duon, Governor's Island, New- ·
York Hm·bor.
Sätt att åstadkomma vägbrytande
skyddsanordning. L. J. Thiry, Pecq.,
Belgien.
Utkastare för patronhylsor vid vapen '
med rekylerande prpa. J . T . S.
Schouboe, Holte.
Flytande skeppsdocka, A. F. Wiking,
Stockholm.
Styrinrättning för undervattensbåtar. !
l
Electric Boat Co. New-York.

D:o

487/05

D:o

539/05
1492/03
1997 /05

D:o

1489/05
2235/05
250-±/05

U nder två månader från ofvanståencle data kunna invändningar.
mot dessa ansökningar ingifvas till Patentverket.

-423-

Innehåll i åtskilliga maritima och krigsvetenskapliga
tidskrifter.
Artilleri, handvapen och sprängämnen. Artilleri-tidskrift, sid.
173: 'ivioderna automatgevär. - .iVIittheilungen aus dem Gebiete des
Seewesens, sid. 669: Der Rohrverschluss vom Standpunkte der Armierung n euer Schlachtschiffe. - Marine Rundschau, sid. 928: Moderne
Torpedboote und ihre artilleristische B ekämpfung.
Strategi och taktik. Kungl. Krigsvetenskapsakad emiens handlingar och tidskrift, sid. 290: Om samverkan mellan hären och flottan.
- Marine Runclschau, sid. 779: Der Panzerkreuzer als Flotten typ; sid.
979: Die englischen Flottenmanöver 1906.
skeppsbyggeri och fartygsmaskiner. Journal of the Royal
United Service Institution, sid. 734: German l. class Battleship >> Zähringen ». -Le Yacht, sid. 322: Les nouveaux cuirasses americains.
Navigation, handel och sjöfart. Dansk tidskrift for 80vtesen,
sid. 260: Misvisningsundersoge lser og magnetiske Forstyrrelser i de islandske Farv2cnde. - Marine-Runclschau. sid. 838: Uber elen Gebrauch
von Seekarten.
Marinorganisation. Marine-Runclschau, sid. 939 : Das Marinbudget der V ereinigten Staten fl'lr 1806- 1907 im Kongress. - Revu e Maritime, april-häftet 1906. sid. 5: Moins cl'hommes ! plus de hateaux!
Diverse. Kungl. Krigsvetenskapsakad emien s handlingar och tidskrift, sid. 209: Huru bekämpa elen försvarsfientliga agitationen inom
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