
1907.
70:e årgången.

Häfte N:r 4



- 19il-

flottan under sistförflutna året. 

(Forts. från sid. 144.) 

II. 

Flottans militära personal. 

O((icera1·e. 

Officerarnas antal vid kungl. flottan har und er året den 
1 oktober 1905-30 september 1906 blifvit ökad t med: 
genom återinträde i tjänst..... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. .. . l 

och minskats med: 
genom afgång från statsrådsämbete ....... ............ ....... ..... .. . l 

» afsked ... ... ... ... .. ... ... ...... ... .... .. ... ... ... .. ... ...... .... .... ... . .. . 4 
» dödsfall . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . .. . .. ... . . . .. . . . . 3 

samt utgjorde den 30 september 1906 ... .. ..... .. ......... ...... 220 

dessutom med tur och befordringsrätt ... ... ... ... .. . .. ... ... ... ... 8 

Kungl. maj:ts flotta s nya och kungl. flottans permanenta 
reservstater utgjordes den 30 september l 906 af: 
kommendör .... . ... .. ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... . .. .. ... .. .. ... l 
komm endörkapten af l:a graden ... . . ... ... ...... ......... ... l 
kaptener . . . . . . . . .. . .. . . . ... .. . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 4 G 

I kungl. flottans reserv villkorligt tjänstskyldiga voro den 
30 september 1906: 
amiral ......... ........ ....... .... .. .. .. ...... .. ...... .. ........ .. .. ... .... .. . l 

viceamiraler... ........... . . . ... ... . .... .... . ... ... ... .. . . . ... .. . 2 
konteramiraler . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . ... . .. .. .. . .. . . . ... . . . . .. .. . . .. ... .. . 3 
kommendörer....... ........... .. ... .. . .. . .. .. . .. ... ... .. ... ... ... ... ... 4 

Tidskrift i Sjöväsenclet. 13 
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kommendörkaptener af 1:a graden .......................... . 
» af 2:a » ... ... ...................•.. 

kaptener ................................................................ .... . 
löjtnanter och underlöjtnanter.. ................................. . 

8 
l 

9 

169 197 

Vid kungl . htstartilleriet utgjorde antalet officerare vid 

sa mm a tid: 

Starnmen: 

generalrna j or ................................... . .......................... . 
öfverstar ...................... ............................................. . 
öfverstelöjtnauter ................................... ..................... . 
majorer ............................. . ........ ...... ............. ....... . ..... . 
kaptener .................................................................... . 
löjtnanter ..................................................... . ........... . 
underlöjtnanter .......................................................... . 

Rese1·ven: 

kaptener .................................................................... . 
löjtnant ....................................................................... . 
underlöjtnant ......... .......... .......... ............................ . .. 

Underofficerare: 

l 
2 
2 
4 

30 
31 
lO 

2' 
1 
1 

80 

4 

Underofficerarnes vid kungl. flottan antal har under året 

den 1 oktober 1905--30 september 1906 ökats med: 

till underofficerare af 2:a gr. befordrade .......................... . 31 

samt minskats med : 
genotn afsked...... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ...... ...... ...... ... ... ... 16 

dödsfall...................... ............................................... l 
» öfverftyttning till månadslönarestat ...... ...... ............ 4-

Med undantag af de å kungl. flottans reservstater öfver

flyttade upptog underofficerspersonalen den 3U september 190(), 

följande underofficerare: 
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på Carlskrona station: 
flaggunderofficerare .......................... ... ........... .. .......... . 98 
underofJicerare af 2:a graden .................................. . 201 
vakanta ········· ······ ········ .............................................. . l 300 

på Stoclcholms station: 
flaggunderofficerare ................................. .... . ö I 
underofJicerare af 2:a graden ................................ .. 112 
vakanta................. ... ........... ............. .. ............ .. ....... .... 2 175. 

Till flaggunderofficerare hafva befordrats under ofvan
nämnda tid 16 underofficerare af 2:a graden . 

Månadslönarestaten utgjordes den 30 september 1906 af: 
flaa o·und erofficerare bb ...................................................... 18 
underofficerare af 2:a graden ................................... _. 2. 20, 

Kungl. flottans reserv räknade den 30 september 1906 : 
flaggund erofficerare.......................... ............................ 41 
underofficerare af 2:a graden .. .... ... ... ...... .. .... ...... ... ... 28 ()'()i 

Kungl. kustartilleriet omfattade den 30 september 1906 
följande antal underofJicerare: 

Starnmen: 
underofficerare af 1:a graden 

d:o af 2:a d:o 

Resen·en: 
und erofficerare af l :a graden .................................. . 

d:o af 2:a d:o .................... ............... 

JJ{anskap: 

51 
100 

3 
1 

151 

4-

Matroskompanierna bestod o den 30 september 1906 af: 
underofficerskorpraler ... ... ... ... ......... ... .. ... ... ... ...... ...... 227 
l:a klass sjömän ...... ... ... ...... ... ... ...... ..... ......... ... ...... ... 332 
2:a >> » .............................. .. ........... ............. 688 
3:e » » ....................................................... 
ryn1da ............................................................ ... ........ .. 
vakanta ............................................................... 

407 
3G 

405 2095 
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Ekonomikompanierna bestod o den 30 se p tern ber 1906 af: 

·underofficerskorpraler .. ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... 4 7 

l: a klass sjömäu ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... .. ...... 137 

2:a 
3:e 

)) » 

ryn1da .. . ... ............ ........... ....... ......... .. ........... ............... . 

vakanta ... ............ .. ... . ... ..... .. .. ..... .. ..... .... ......... ............. . 

Hö 
67 
11 
12 

Eldarekompanierna utgjordes vid samma tid af: 

underoHicerskorpraler .. . ........ .. ......... ....................... . 66 

l :a klass sjömän ... ... ... ... ... ... ... ... .. ..... ... ...... ... ... ... ... .. 31 ö 

2:a » 

3:e » 

» 

rytnda ............................... ... .......................... ...... ..... . 

286 
140 

8 

-119 

vakanta ........... ............................. ...... ........... .......... . 20 834 

Handtverkskompaniernas styrka vid samma tid framgår 

af följat~de tabell: 

Vapen- ''rimmer-
'rorped- Segel-
haudt-

smeder män verkare sömmare 

Underoff. -korpraler ... lO l 10 l 3 l 2 

l:a klass sjömän ... ... 16 21 12 2 

[ 2:a " " 
... ... 26 11 14 -

3:e 
" 

,, ...... 4 6 l -

l Rymda .................. - 2 - -

Vakanta ..... . ··· ········· l 3 l 4 -

Minörkompaniet utgjordes vid samma tid af: 

underolficerskorpraler ............. . ......... .. .... ..... . ..... . ..... . 

l:a klass sjötnän ..................... ... ........... . ...... ............. . 

2:a » 

3:e » » 

Båtsmanskompanierna utgjordes vid samma tid 

l:a klass sjönlän ........ .................................... ... ........ . 

2:a " 
3:e » 

)) 

)) 

v arfsklass ............ ... ............. . ... .. ............................ ..... . 

l 

l 

Summa 

6 
7 

32 
24 

af: 
40 
46 
48 

8 

25 

51 

l 51 

11 

2 

8 

69 

142 
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Skeppsposselcårens styrka den l oktober 1906: 

på l:a kompaniet ................ . ................. ... .............. . 

» 2:a » ·········································· ··········· 
)) 

17-l 
163 
163 » 3:e 

vak::mta ······ ······ ········· ······· ····· ··· ·· ············· .... ··············· 10 5001 

Under året hah·a afgått: 

genom karlskritning .. ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... ... 123 

dödsfall ... ... ... .. ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... .... ... ... ... 2· 

på gruud af sökt afsked............................................. 37 

af sked på grund af visad oförmåga ... ... .. . ... ... ... ... ... l 

» » » » dåligt uppförande ........... .. .. ...... 18 

» » » kassation ... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3 

Afförda ur rullorna såsom rym m are ... ... ... ... ... ... ... ... 4 188 

Nyantagna ············ ····· ························ ············ ····················· 153~ 

Af de karlskrifna hafva anstäl lts på kompanierna: 

vid Carlskrona station ........................ ···················· ············ 69 
Stockholrns ········ ······· ····················· .................... 54 

Vid skeppsgosseskolan i Carlskrona har undervisniuo- med-· 
b 

delats 612 skeppsgossar. 

Vid kungl. kustartilleriet utgjorde mauskapsstyrkan den . 

30 sop te m ber 1906: 

Artilleriafdelningen: 

underofficerskorpraler ........................... .................... . 

l:a klass kustartillerister ............................................ . 

2:a » , 

3:e )) 

vakanta ·· ············· ·········· ····· ··························· ··············· 

M inörafdelningen: 

underofficerskorpra ler .......................................... ..... . 

l:a klass kustartillerister .............................. ............ .. . 

2:a 
3:e }) 

vakanta 

)) 

·························· ······························ ······ ········· 

63 
116, 

274 
2Gf:i 

öl 780, 

20 
5:Z 

170 
97 
21 
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Elconomiafdelningen: 

underofficerskorpraler .. ............. ............... ................ 00 

1 :a klass kustartillerister.. ............... oo ....................... . 

2 :a » )) 

.B:e » 

E ldareafdelningen: 

u nderofficerskorpraler ........... ..... , ................ 000 .......... .. 

l :a klass kustartillerister.. ......................................... .. 

2:a 
3:e » ...... ....... ............ ........ .... ..... . 

17 
l ö 

vaktulta ............ .. ................................ ........ ................ _ _!_ 60 

Handtverlcsafdelninyen: 

underofficerskorpraler ........................... ... ................. . 

1:a klass kustartillerister.. ..................... 00 .......... 00 .... .. 

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

.3:e » » ............ .... .......... .... ... .. . ........ . 

4 
4 
6 
4 

vakanta ...................................................................... _ _ 7 2-! 

.Antalet bevä·ring,män, som instiillt sig till vapenöfning vid 

fiottan, utgjorde I90fi 

Vid Cm·ls- Y id Stock- Tillsammans 
krona h olms vid båda 

station. station. stationerua. 

Till fästningstj >in st inskrifna 

(första tjänstgöring) 594 592 1186 ............ 
T.ill annan särskil el tjänst ~L n 

f>lstningstj >in s t eller till all-

ntän tjänst inskrifna (första 

tjänstgöring eller tjänstgöring l 
i en följd) 00 ............. ... .... .. .. 1526 841 2367 

Till fästningstjänst inskrifna 

(repetitionsöfning) ··············· 520 616 1136 

Till annan sär skild tjänst än 

l l 
fästningstj .änst inskrifna (re-

.Petitionsöfning) 432 371 803 .................. 

Summa Lev>lrin oosm>ln 3072 l 2420 l 5492 
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Af of vanstående antal öfvades: 

ombord å fartyg ... 000000 000000 000000 000000 ... ....... 00 .......... oo .. . 

å sjöfästningarne ...... 00 ............ 00 ............ 00 .............. . 

endast i land · å Hottans statiouer ..................... 00 .. . 

Summa vapenöfvade 

tillstädeskomna afgingo: 

enligt § 108 inskrifningsförordningen hemförlof-

vade ....... ..................... .. .......... .............. ............... .. 

af annan anledning hemförlofvade eller afgångna 

Summa hemförlofvade 

Summa vapenöfvade och hemförlofvade 

III. 

Flottans stabs verksamhet. 

2316 
2246 
609 

6071 

278 
143 

421 
6492 

Från föregående år hafva. följande arbeten fortsatts: 

fullständigandet af flottans mobiliseringsplaner; 

hearbetandet af statistiska uppgifter rörande främmande 

mariner; 

tillgodogörandet af inom skärgårdarna gjorda sjömätnin

gar för sjömilitära ändamål. 

Följande förslag af större vikt och omfattning hafva af-

gifvits: 
till bestämmelser angående befäls- m. fi . tecken; 

till sj ökadettemas praktiska utbildning 1906; 

angående antagning af extrakadetter; 

angående uttagning och utbildning af värnpliktiga all

män tjänst 1906; 

till bestämmelser angående afgifvande af förslag till be

fordran inom sjöofficerskårens stam; 

angående öfuing af f. d. stamanställde utstraffade värn

pliktiga; 
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till öfniugsplan för flottan år 1906 (gemensamt med m

spektören a[ flottans öfuiugar till sjöss); 

till yrkesbeteckning för värnpliktiga; 

till ändrade bestämmelser för utbildning af reservbefäl 

vid flottan; 
till prisbestämmelser för signalskola; 

till medalj !'ör skicklighet i signalering; 

till förändrad kompaniindelning m. m. af sjömanskåren; 

till »Undervisning för manskapet vid flottan, III, Ar-

tilleri »; 
till fördelningsböcker för flottan s stridsfartyg; 

angående utbildning af underofficerskorpraler för tjänst

göting såsom kanon kommendörer vid svåra kanouer; 

till »Undervisning för manskapet vid flottan, I , Tjänst

göringen; 
angående pris vid täflingsminering; 

till änclrade reglementariska bestämmelser rörande marin

läkarkåren (gemensamt med marinöfverläkaren); 

till förbättracl e aflöningsförmåner för sjömanskåren; 

till fördelning af manskapet inom sjömanskårens afdel

ningar, yrkesgrenar och lönegrader, samt till fördelning af un

derofficerarna å de särskilda staterna å flottans stationer under 

år 1907; 
till de öfningar med flottans personal ombord, hvilka af

ses taga sin början under tiden l januari-31 mars 1907 (ge

mensamt med inspektören af flottans öfningar till sjöss); 

till plan för rikets försvar gemensamt med chtlfen för ge

neralstaben); 
till försvarsväsendets stärkande och till lag om ändrad 

lydelse af vissa delar af värnpliktslagen (gemensamt med chefen 

för generalstaben); 
till program för omfattning af utbildningskurs för perso

nal vid lotsverket för tjänstgöring vid kustsignalväsendet; 

till den ökning af flottans stampersonal, som erfordras 

för af marinförvaltningen till nybyggnad föreslagen materiel; 

till uppsättande af Marstrands skeppsgossekår; samt 
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till den ökning af flottans stampersonal, som under vissa· 

förutsättningar erfordras vid nyanskaffning af fartyg tillhöran

de vissa stridsfartygstyper. 

Åtskilliga förslag af hemlig natur l1afva därjämte af

gifvits. 

Utredningar och yttranden hafva dessutom afgifYits rö-

rande: 
fördjupning af Flintrännan; 

rikets flagga; 

ifrågasatta ändrade bestämmelser för kustartilleriets värn

pliktiga; samt 

undersökning för upprensning af östra farlerlen till Carls

krona; 

äfvensom i åtskilliga andra till chefen för flottans stab

hänskjutna frågor. 

IV. 

Af chefen för kustartilleriet och inom chefens för kust

artilleriets stab utförda arbeten af större vikt. 

Följande förslag hafva afgifvits: 

till särskilda föreskrifter för flottans till fästningstjänst 

(vid kustartilleriet) inskrifna värnpliktiga; 

till instruktion för de värnpliktigas öfningar vid kustar

artilleriet; 

till program för kadetts utbildning vid kustartilleriet; 

till ändriugar i reglemente för utbildning af reservbefäl 

för flottan, vidlnJm m ande de af nämnda reservbefäl, som ii ro 

tilldelade kustartilleriet; 

till vissa delar af reglemente för flottan, Del III, kust

artilleriet; 

till plan för kustartilleriets öfningar år 1906 (efter sam

råd med chefen för flottans stab); 
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till in- och utryckningsdagar för flottans till fästnings

t jänst inskrifna värnpliktiga under år 1907; 
till åtgärder för fyllande af vakanser vid kustartilleriet; 
till fördelning af manskapet inom kustartilleriets afdel

ningar, yrkesgrenar och lönegrader samt till fördelning på 
kustartilleriregementena af lönerna för officerare och underoffi

cerare u u der år 1907; 
till ändringar i inskrifningsförordningen samt till före-

skrifter för täHiugsminering vid kustartilleriet. 
Vissa förslag af hemlig natur hafva afgifvits, hvarjämte 

arbetet på fullständigandet af mobiliseringsplanerna fortsatts. 
Från föreaående år har fortsatts utarbetandet af vissa 

b 

delar af artillerireglemente (skjutinstruktion) för kustartilleriet, 
bvarjämte minexercisreglemente för kustartilleriet påbörjats. 

Inom kustartilleriet är under år 1906 utarbetad en läro
bok för sjukbärare vid kustartilleriet. 

v. 

Flottans öfningar och undervisningsverk 

Under det med elen 30 september 1906 tilländalupna un
d~;:rvisnings- och öfniugsåret b af va följande fartyg vari t rustade: 

pansarbåten Dristigheten och korvetten Saga - l :a sjö
krigsslwleafdelningen -- under omkring 4 1

/ 2 månader för öf
vande af knngL sjökrigsskolans kadetter i 1:a, 2:a, 3:e och 6:e 
klasserna. Å nämnda fartyg hafva dessutom varit anordnade 
dels rekrytkurs för 3:e klass matroser och dels kurs för 3:e 
klass el c are, h varjämte kustartillerikadettaspiranterna under 
omkring 2 månader genomgått föreskrifven kurs å Dristighe
ten och marinintendentsaspiranterna under omkring 3 månader 
å pansarbåten Dristigheten och korvetten Saga genomgått före
skrifven aspirantskola ombord. Torpedbåten Kornet har dess-
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utom under omkring 3 veckor varit tilldelnd l:a sjökrigsskole
afdelningen i och för öfva nde af kungl. sjökrigsskolaus kaelet
ter i 6:e och 3:e klasserna; 

kanonbåtarna Slwld och Edda samt torpedbåten n:r 7-
2:a sjökrigsskoleafdelningen - u n der om kring P / 2 månad för 
öfvande af kungl. sjökrigsskolans kadetter i 4:e och ö:e klas
serna; 

öfningsskeppen .Najaden och Jarrarnas samt öfningsbrig
garna Oladan och Falken äfvensom kasernrartyget NorrlcötJing 
.och low~mentsfartyget Nordenskjöld - skeppsgosseafdclningen 
- under omkring 4 månader för öfvanrle af skeppsgossar. 

För torpedskolans öfningar har under omkring 2 måna
der varit sammanoragen en torpedskoleafclelning, bestående af 
torpedkryssarna Clas Uggla och Örnen, verkstadsfartyget Blenda 
-samt torpedbåtarna Orkan, Bris, Orion, 8irius, Kapella, Plejad, 
n:r 9, 11, 81, 79, 77 och 75. 

För förberedancle öfningar med till allmän tjänst inskrifna 
värnpliktiga hafva under omkring 31/ 2 månader varit rustade 
vid Carlskrona station och förlagda till densamma två l:a kl. 
pausarbåtar och ett logementsfartyg - Carlslcrona bevärings
afdelning - samt vid Stockholms station förlagda till elen
samma två l:a klass pansarbåtar - Stoclcholrns beväringsafclel
n2ng. 

För samöfning af stampersonal och värnpliktiga äfven
som för skjut- och signalskola hafva varit rustade sju l :a kl. 
pansarbåtar, tre l :a k l. kanon båtar, ett ha ud mi nefartyg, ett 
logementsfartyg samt en bevakningsbåt - kusteskadern -~ un
·der omkring 2 månader, h varjämte under 3 veckor tvenne l :a 
kl. torpedbåtar varit tilldelade nämnda eskader. 

Likaledes hafva för samöfning af stampersonal och värn-
pliktiga varit rustade: 

7 l:a klass pansarbåtar, 
3 torpedkryssare, 
2 Jagare , 
8 l:a kL torpedbåtar, 
4 2:a kl. torpedbåtar och 
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l verkstadsfartyg - kusteskadern - under omkring 3 
månader, hvarjämte under omkring 1 1

/ 2 månacl en l:a klass 
kanonbåt, ett verkstadsrartyg samt en undervattensbåt varit 

tilldelacle nämnda eslzader. 
Å tvenne kusteskadern tillbörande 1:a kl. pansarbåtar 

hafva äfven öfvats dels kungl. sjökrigsskolans kadetter i 4:e 
och 5:e klasserna, dels kustartillerikadettema oah dels marin
iugenjörseleverna, hvarjämte mariningenjörsaspiranterna genom· 
gått föreskriEven kurs å 6 af kusteskaderus l:a klass torped-

båtar. 
För rekognoscering af militärleder har kanonbåten Svensk-

sund varit på expeditiou i omkring 5 månader. 
. Chefstartyget Drott har omkriug 7J.

1
/ 2 månader varit på 

expedition kring rikets kuster. 
För inskjutning af torpeder ha f va verkstadsfartyget R an 

samt en 2:a kl. torpedbåt varit på expedition i summanlagdt 

nära 4 månader. 
För inspektion af signalstationer har torpedbåten Komet 

varit på expedition under 11
/ 2 månad. 

Kanonbåten Slca_qul har under omkring 2 veckor varit på 
expedition med statsrådet och chefen för kungl. sjöl"örsvarsde
l'artementet i och för inspektion af sjöfästningar m. m. 

Kanonbåten Disa har under 3 månader varit på expedi
tion med f. d. stamanställda, utstraffade värnpliktiga. 

För mineringsöfningar å minposition hafva kasernl';crty
get Eu_qenie samt en bevakningsbåt och erforderliga småfartyg 

varit på expedition under 3 månader. 
Torpedbåtarna n:r 1 och 63 ha[va under 10 dagar stått 

till respektive chefernas för kungl. Carlskrona och kungl. Vax
holms kustartilleriregementen förfogande i och för nämnda 

regementens öfningar. 
Korvetten Freja och kanonbåten Svenslcstmcl hafm af

slutat under år 1905 började vinterexpeditioner efter att hafva 
varit rustade, Freja i omkring 6 månader och Svenslesund i 
cirka 4 1

/ 2 månader. 
För närvarande är pansarbåten Drist,igheten på expedi-
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tion till aflägsnare farvatten och kmwnhåten Svensksund å ri
kets västkust för bispringande ar nödställda fartyg och flske
båtar samt för uppehållande af ordningen på fiskeplatser. 

Antalet beväringsmän, so1u inställt sig till vapeuöfning 
vid flottan, utgjorde år l ~)06' - 5,492. 

I sjökrigsbögskolan, där l:a arbetsåret i allmänna kur
sen pågår sedau den 1 :a sistlidna oktober, utgör antalet elever 
2-!, där af 8 från k u sta rti lleriet. 

Vid början af läsåret 1\JOS-1906 utgjorde antalet kadet· 
ter vid sjökrigsskolan 167, af hvilka under hösten 1906 efter 
aflagd officersexamen utnämndes till underlöjtnanter - vid 
kungl. tf ottan: 26, vid kungl. kustartilleriet: 3 . 

Antalet elever utgör nu 168, däraf 7 å kustartillerilinjen. 

Vid exercisskolan i Carlskrona hafva 774 man (däraf i 
befäls- och reservbefälsklasserna 38 man) och vid exercisskolan 
i Stockholm 673 man (däraf i befälsklassen 14 man) erhållit 
underv isning. 

Vid skjut· och signalskolorna förlagda till kusteskadern 
bafva under året respektive 672 (däraf 33 officerare och 11 
reservofficersaspiranter J och 623 man ( däraf 29 officerare) er
hållit undervisning. 

I underbefälsskolan i Carlskrona har undervisning med· 
delats 20 reservofficersaspinmter och 330 man; och vid Stock· 
holms stations underbefälsskola bafva undervisats 79 man. 

Vid minskolan i Stockholm hafva 66 man åtnjutit un
dervisning. 

Vid skeppsgosses kolan i CarlsJuona har undervisning 
meddelats 512 skeppsgossar. 

.. Älfsborgs fästning har numera erhållit fredsbesättning, 
Alfsborgs kustartilleridetachement, bvarmed föreskrifna öfniu· 
gar bedrifvits. Kustartilleriet lämnar för närvarande beman
ning till fem kustpositioner, och är den härför afseelda perso· 
nalen permanent förlagd till fyra af dessa kustpositioner. 

Förutom de ordinarie manskapsskolorna för kustartilleriets 
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stam bafva följande särski lda skolor och öfningar för utbi ld

ningen af kustat·tilleriets persona l varit anordnade: 

skjutskola, gemensam för hela kustartill e riet, från oc:h med 

den 17 juni till och med den 14 augusti (69 dagar) med för

läggning under förra delen i Vaxholms och Oscar-Fredriks

borgs fästning och under senare delen i Carlskrona fästning; 

rnineringsslcola, regementsvis från och med den 21 april 

till och med den 20 augusti (122 dagar) , hvarvid minerings

skolan vid V axbolms kustartillerirege mente varit förlagd till 

Fåröstmds kustposition under 29 dagar . 

beväringsrekrytskolor vid de båda regementenas hufvud

stationer och vid Fårösunds kustartilleridetachement frå n och 

med den 6 april till och med den 20 augusti (l37 dagar); 

regernentsöfningar vid de båda regementen as hufvudsta

tioner och vid Fårösunds kustartilleridetachement från och med 

den 23 augusti till och med den 29 september, hvarvid de till 

repetitionsöfningar inkallade värnpliktiga deltogo i regements

öfningarna under den för repetitionsöfn ingarna (36 dagar) fast

ställda tiden. 
Under år 1906 hafva 3 kadetter aflagt kustartillerioffi

cersexamen samt 14 kadettaspiranter erhållit utbildning om

bord å Hottans öfningsfartyg, af hvilka aspiranter 12 numera 

äro antagna till kadetter. 

Vid kustartilleriet hafva under året 6 reservofficersaspi

ranter utbildats till reservofficerare. 

Vid kustartilleriets manskapsskolor ba[va under det elen 

30 september 1906 tilländalupna öfningsåret undervisats föl

ja n de antal man: 

A n t a l m a n. 

Manskapsskolor. Vaxholms l Carlskrona l 
kustartilleri- kustartilleri- Summa. 
regemente. regemente. 

Rekrytskolan ·················· ······ 208 164 372 

Korpralskolan ............ ....... .... 107 129 236 

l Underficerskolans specialkurs ... 36 41 77 

l ., allm. kurs ... - - -
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·v r. 

Utveckling och underhåll af flottans materiel. 

a) Partygsmateriel. 

Under år 1906 har nedannämnda, genom kunal. marin

förvaltningen kontraherade arbete blifvit utförd t och l~vererad t: 
ett pansartorn för pansarbåten Oscar II, levereradt af 

Schneider & C:o, L e Creusot, Frankrike. 

Genom kungl. marinförvaltningens försorg hafva kontrakt 

afslutats om leverans till Hot.tan af följand e, ännu ej levererade 

arbeten: 

Jagaren Ragnar med Kockums m ekaniska verkstads aktie

bolag; 

jagaren Sigurd med Lindholmens verkstads aktiebolag ; 

2:a klass torpedbåtama n:r 12, 14 och 15 med Motala 

verkstads nya aktiebolag; 

kolpråm med Oskarshamns verkstad · 
' 

ångfärja för kungl. kustartilleriet med aktiebolaget Motala 

verkstads filia l. 

De viktigare ocb mera omfattande arbeten, som under är 

1906 utförts vid flottans stationer ut.öfver de arbeten, hvilka 

ä ro att häuföra till materielens r eparation, underhåll och klar

göring för expedition, äro följande : 

vid Carlsk1-ona station : 

nybyggnaden af l:a klass torpedbåtarna Castor och Pol

lux samt 2:a klass torpedbåtarna n:r 5 och 6 bar fortaått· 
b ' 

nybyggnaden af två ångslupar för pansarbåten Oscar II 

en ång~lup för pansa:kryssaren Fylgia, en ammunit.ionspråm : 

en prov1anttransportpram och en vattenbåt har afslutats · 
' 
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arbetena mecl förändring aJ kanonbåten Blenda till verk
stadsfartyg samt af kanonbåten Edda till handminefartyg bafva 

_påbörjats; 
nya fmgpannor för kanonbåten Skäggald äro under arbete; 

vid Stoclcholrns station : 

nybyggnaden af 2:a klass torpedbåten n:r 7 bar fortgått 

oe:b i det närmaste afslutats; 
nybyggnaden af 2:a klass torpedbåtarua n:r 10 och 11 

bar J?åbörjats; 
tillverkningen af handminor och ändring af äldre sådana 

har fortgått; 
7 st. motoroåtar bafva till verkats och l st. är under 

byggnad. 

b) A.rtillerimateriel, projektiler, torpeder m. m. 

Under år 1906 har följande artillerimateriel anskaffats för 

flottan och kustartilleriet: 
16 cm. kanoner till Älfsborg och kanoner i reserv; 57 och 

37 mm. kanoner för fartyg, fästningar och kanoner i reserv; 
s~1mt 67 mm. tubkanoner för 21 cm. och 15 cm. kanoner, 
krut, projektiler, patronhylsor, rör m. m. för kompletterande 
af fartygens och fästningarnas utrednin gar. 

Vidare har uppförts förrådshus för laddade minor vid 
Älfsborgs fästning samt utförts diverse sprängförsök mot mi
nor samt ändring af äldre minor; hvarjämte anskaffats: en 
elektrisk lysapparat för minspärrningarna i Carlskrona; diverse 
elektriska instrument för minstationer, en del miuinventarier, 
handminmateriel, elektriska kablar, telefonmateriel m. m. 

Härförutom hafva under året anskaffats: diverse torpeder, 
bomullskrutladdningar till torpeder och diverse torpedmateriel 
för pansarbåten Oscar Il, pansarkryssaren Fylgia, jagaren Vale 
och till byggnad anbefallda torpedbåtar samt diverse gnist-

. signalma teriel. 
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skjutningar utförda vid eartskrona skjutbana år 1906. 

Månad. 

Januari 

Datum. 

5 
9 

10 
15 
18 

19 och 22 

25 

29 
Februari 2 

Uars 

6 

7 

8 
!) 

12 och 19 
19 
23 
26 

27 
28 
2 

13, 22 
24 

27 

Tidskri ft i Sjöviisenclet. 

Skjutning:n. 

Profskjutning af 24 cm. hpgr J\I/94. 
af NK, (l 2) sant t af bp r :Mj94. 
af NlC (57). 
af 57 mm. tjgr Mf99. 
af NKt (12) och NJL (12) samt 
12 cm. ph lVIt94. 
af NICt (12) för uttagande af 
ny lalldningsvikt. 
för uttagande af laddnings
vikt aJ röksvagt krut till 24 
cm. k 11:;68. 
af br.-prism kr. 
af 15 mm. kr. 
af NI(; (57) 6:e lev. 2:a prof
skjutningen. 

Förnyad profskjutning af NK., (1:J) l:a lev. 
2:a profskjutningen. 

Profskjutning af pr. st. M/H3 samt NIL (12). 
af NKu (12) för uttao·ande af 
ny laddningsvikt. "' 
af 15 cm. bpgr M:j03 kp. 
af NK (Tub). 
af Nl(, (15) och bpr M/94. 
för bestämmande af laddning 
af NKu (57) till 57 mm. k. 
11! /92 samt af en skadad 57 
mm . k 11;88 B. 

> af NKu (12). 
För~yad profskjutning af NK (Tub). 
Profslqutmng för bestämmande af ex. l. till 

12 cm. ss. k. .i\'1194 af NKt (57). 
af 24 cm. hpgr M/94. 
af NK, (57, 1!7, 38) och NK5 

(57) samt bestilmmancle af 
laddningsvik ter. 

» AK. (57) för bestämmande af 
laddningsvik t . 
af NK1 (57, 47, 38) och 57 mm. 
st.-gr. Mf89 samt bpr M/89. J 

14 



:Månad. 

Mars 

April 

:Maj 

Juni 

Juli 

Datum. 

29 
30 
31 

2 
19 --25 

20 

26 
4 

5 

12 
14 
21 

18, 22 
l 

7 

12 
13 
14 
15 

18 
19 
28 

3, 9 10, 12 
20 

18, 25 

3-6 
10, 11 

14 
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Skj u tningar. 

Profskjutning af ex. l. till 21 cm. k :M:/98. 
af NK. (2b). 
af NJ(; (12) och NK5 (57). 
af NK (Tub). 

Inskjutning af 15 cm. ss. k. M/03. 
Profskjutning af NKo (57) och 57 mm. st.-gr. 

M/89. 
af NKt (37) och 37 n1m. st. -
gr. i\{/89. 

Anskjutning af 37 mm. ss. k. M/98 B. 
Profskjutning af 2 st. 57 nnn. lav. M/89 B ' 

å korvetten Saga. 
för uttagande af ex. l. till 15 
cm. ss . k. M fOS.. 
af NKo (15/89-02). 
af ÅK, (12, 8, 57, 4 7). 
af NlL (15/88 - 02). 
af 24 cm. själfs. vl. :M:/90. l 

af NK• 25 /89 samt uttagande· 
af laddningsvikt af br. prism 
kr. i 25 cm . k. M/85. 
för uttagande af laddnings
vikt af röksvagt krut i 24 cm. 
k. M/69. 
af NK• (15j03). 
af 57 mm. ph. Mf89 . 
af NICt (25). 
af 8 mm. gev.-kr. och G,& 111m. 
gev.-kr. :M:/94 . 

Förnyad profskjutning af NK• \15/03). 
Profskjutning af 37 111111. st.-gr. M/98. 

för uttagande af ladcln.-vikt 
till 57 och 47 mm. sk.-p. exproj .. 
af 15 cm. bpgr. M/03 kp. 
af NK• (15) samt bpr. :M:/94. ' 
af 12' cm. hpgr. M/94 B från 
Virsbo. 

Inskjutning af tclr. :M/05. 
Profskjutning af pl1. till 20 mm. tubk. 

af 35 mm. kr. 

Måna el. 

Augusti 

September 

Oktober 

November 

December 

Datum. 

15, 16 

17 
20 

23 
28 
29 

1-5 
10 
13 

18, 19 
21 

25 
28, 29 

2 
10 

12, 24 
29 
30 
5 
6 
9 

13, 14 

15 

19, 20 

26 
13 
14 

17, 20 
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Skjutninga1·. 

I
Profskjutning f~r uttag~ncle af lacldnings

Vlkt af raksvagt krut tlll 27 
cm . k. M/76. 
af 57 mm. ph . .l\[!95. 
af 57 mm. st.-gr. i\f/89 från 
Virsbo . 
af bpr. M/94. 
af 37 mm. ph. N/98. 
af 12 cm. hpgr. llf/94 B från ' 
Finspan g. 
af 15 cm. hpgr. ~I/03 kp. 
af 23 mm. krut. 
för uttagande af laclcln.-vikt 
för skjutning mot 50 mm. 
stålplåt. 
mot 50 mm. stålplåt fr. Avesta 
af 12 cm. tl. M;03 å Västra 
Hästholms fort. 
af pr. m. 2\1:/93. 
af 12 cm . h1)gr. :V[/94 B från 
Virsl10 . 
af 11.-J mm. sk. revp. M/84. 
af 57 mm. stgr. NI/89 B från 
Virsbo. 
af 25 mm. hpgr. M/03 B. kp. 
af NK, (25). 
af NKs (57). 
af 12 cm. ph. M/9'1. 
af NK5 (15!89-02). 
af NK, (25). 

Kontrollskjutning af kammarskjutningsam
munition. 

Profskjutning af 12 cm. hpgr . .l\I/94 B från 
Virsb o. 
af NK, (25) för uttagande af 
ny lacldn. -vikt. 
af NK, (21), 
af NK. (15). 

Anskjutning af l st. 57 mm. ss. k. lH/09 B. 
Profskjutning af 12 cm. hpgr. M/94 B från 

Virsbo . 



- 212-

c) Hus och ancl-ra byggnaclswrbeten. 

Genom kungl. marinförvaltningens försorg hafva kontrakt 
:afslutats om leverans till Hottan af följande, ännu e] levererade 

arbeten: . 
förlängning nf dockan å Galervarfvet med akt1ebolaget 

.Skånska cementgjuteriet; 
ackumulatorbatteri och elektriska ledningar för Ellenabbs-

bafteriet med elektriska aktiebolaget Holmia; 
om- och påbyggnad al' fiottans sjukhus i Carlskrona med 

• ingenjör H. Preisler; 
vid Oar·lskTona station: 

· byggandet af en mobiliseringskaj bar fortgått; 
verkstadsbyggnaden för fyrverkslaboratonet har fullbordats. 

ett förrådshus bar uppförts; 
ett undervattensgrund i varfvets östra inlopp har bort-

·sprängts; . " 
dränering och planering af SJömanskarens kaserngård 

har utförts och spårväg mellan Kungsball och Stumlwlmen 

.anordnats; 
vid Stockholms station: 
exercisbuset har tillbyggts och tre byggnader äro under 

uppförande på Bergbolmen; .. 
skeppsholmsbron har försetts med ny korbana. 

1. Vaxholms och Osca-r-P-reä-riksbo-rgs fästning. 
Arbetet å torpedbatteriet vid Oscar-Fredriksborg är af-

slutadt. 
Uppförandet af ett nytt kasernetablissement för kustar-

tilleriregementet har afslutats. 

2. Ca-rlslc-rona fästning . 
Arbetena å Västra Hästholms fort hafva fortsattfl. 
Arbetena för kustartilleriets inkvartering och för minför-

svarets ordnande hafva fortsatts. 

3. A.lfsbo-rgs fästning . 
Arbetena å Oscar II:s fort hafva fortgått. 
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4. Gottlancl. 

Arbetena vid Fårösund för kustartilleriets inkvail'tering; 
och för minförsvarets ordnande hafva fortsatts. 

5. Hömingsholms kustpositioneT. 

Arbetena för minföLsvarets ordnande hafva f0rtsatts . 

VII . 

Sjökarteverket. 

Under år 1906 hafva sjö- och triangelmätningar hlifvit 
utförda: 

i Västerbotten,; läns skärgård, där från 1904 års slut
punkter å fastlandet vid Vapplan och Hörnefors uppmätts Öre
fjärden, området Bonclen-Jtirnäs udde samt södra delen af 
inloppet till Nordmalingsfjärdeu äfvensum Degerfjärdens nord
ostl iga del samt Sydostbrottensgrunden, lwarjämte lodningar 
till sjöss företagits , omfattande mätuiugarna i skalan 1: 20,000 
en areal af 3,862 kv.-mil och i skalan l : 60,000 en nreal af 
5,82 kv.-mil; triangulering har verkställts vid inloppet till Skel
lefteå äfvensom inom omrf1clet Vänskären- ·Käringskär; mag
netiska observationer hafva därjämte företagits å en del plat
ser i Östra Kvarken; 

i Västernordanils läns skärgård , där Bergö- oeh Risö
fj ärdame bafva uppmätts äfyensom området Skagsudde- St:järn
udde intriangulerats; 

i Stockholms läns skärgård, lwarest vid Gräsköfjärden 0,4 
kv.-mil i skalan l : 20,000 uppmätts samt intriangulering af de 
fin ska fyrarna Långskär och Bogskär verkställts; 

i Göteborgs och Bohus läus shärgård, Jär inloppen till 
Göteborg blifvit uppmätta i skalan l: ::lO,OOO, omfattande om
rådet Öskerö-Vinga-Varö utgörande en areul af 2,32 kv.-mil ;. 
triangelmätningar hafva utförts inom området Marstrand-Må-
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seskär samt dessutom inom Göteborgs skärgård för Älfsborgs 

fästnings behof; magnetiska undersökningar hafva utförts inom 

området Marstrand-Tistlarne. 

Dessutom hafva grundundersökningar verkställts i Katte

gat och Öresund. 
Nettobebålluingen af försålda kartor utgjorde krouor 

28,8ö5: 40. 

VIII. 

Lotsverk et. 

U n der år 1906 hafva Brännö och Rör ö lotsplatser saru

rnanslagits till en, benämnd Brärmö lotsplats. Nya öfvereus

kommelser ba[va träffats angående samarbete mellan Öresunds 

norra lotsstation och Helsingörs lotseri. Klädesholmens och 

Laxviks Jifräddningsstationor ha[va in (kc~g its och inrättande af 

en elylik station i Halmstad påbörjats. 

För belysning af ny farled till Holmsund äro nya bygg

nader uppförda på Fjärdgrund, Breriskär och Långhällsuclde, 

men återstå diverse afs lutnin gsarboten och fyrappa raternas upp

sättning. 
Vicl Hanö iir det under 1905 påbörjade fyrtornet full

bordat och en ny större linsapparat för blixtljus med luxlampa 

uppsatt. 
Vid Tistlame utanför Götebo rg äro fyrbyggnadsarbeten 

afslutade och en större linsapparat med luxlampa för intermit

tent sken uppsatt. 
Nya linsfyrar utan ständig bevakning äro uppförda på 

Storlwlmen vid oödra inloppet till Härnösand, på södra VäxJet 

i norra farleden till Stockholm , på Tarshälla limpor i Mälaren, 

på Orrholmen i Vättern och Brämskär utanför Grebbestad. 

Af dessa fyrar hafva de på Södra Växlet, Torshälla limpor 

och Brämskär acetoubelysning. 
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Linsapparaterna för fast sken vid Ölands norra och södra 

uddes fyrar äro utbytta mot större linsapparater för blixtljus 

med luxlampor. 
Fjordskärs fyr, som förut varit en fyr med ständig bevak

ning, är numera utan ständig bevakning och försedd med 

aceton belysning. 
Morups 'J'ånges fyrsken i:ir begränsadt öfver landgrunden 

och Drag hällans, Landsorts och K ullens fyrar hafva försetts 

med luxlampor. 
Vid Smygehuks och 'ristlarnes fyrplatser äro mistlurar, 

drifna af maskinkraft, uppsatta och vid Ölands södra uddes 

fyrplats är mistkanonen ersatt af en knallsignalapparat. 

IX. 

Navigationsskolorna. 

Vid rikets navigationsskolor hafva under läsåret 1905-

1906 varit inskrifna i uavigatiousskoleafclelniugen 3-±0 elever, 

af hvilka 151 utexaminerats såsom styrmän och 123 såsom 

sjökaptener, samt i maskinistafdeluingen 21G elever, af hvilka 

108 aftagt maskinistexamen och 80 öfvermasklnistexamen. An

talet af dem, som utau att såsom elever bafva tillhört skolorna 

åtnjutit undervisning därstädes, har utgjort 98, af hvilka 16 

aHagt styrmans-, 9 sjökaptens- och 3 öfvermaskinistexamen. 

Dessutom hafva 21 elever och 69 privatister af]aot uod-a h 

känd examen i ångmaskinlära. 
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x. 

Nautisk-meteorologiska byrån. 

Antalet af de under byråns tillsyn lydande särskilda ob

servationsstationer utgöres för närvarande af 20 stationer för 

fullständigare meteorologiska observationer, 24 stationer för 

nederbördsobservationer, ltl stationer för hydrografiska iaktta

gelser, af hvilka tio äro förlagda till fyrfartyg, 8 stationer för 

vattenhöjdmätning medelst registreringsapparater, 5 stationer 

för vattenhöjdmätniug medelst observationer ä peglar, förutom 

6 dylika stationer inom Mälaren, hvilka sistnämnda bekostas. 

af hushållningssällskapen i Stockholms, Uppsala, Västmanlands 

och Södermanlands län. 
Åtskilliga utredningar rörande ieförhållanden och hydro

grafiska förhållanden bafva lämnats till Deutsche Seewarte 

Ul. f-J. 
Meteorologiska observationsjournaler, förda på fartyg å 

aflägsua farvatten, hafva inlämnats från 2 af kungl. flottans· 

fartyg och 2 handelsfartyg. Sedari erforderligt utdrag af dessa 

journaler blifvit verkställda, komma de att öfverlämnas till 

meteorologiska institutet i Utrecht. 

För ett belopp af 1,900 kronor, som från handels- och 

sjöfartsfonden under året anvisats, bar anskaffats instrument

utredning för en fullständig centralanstalt för lauterneunder

sökningar i Stockholm. 
Byråns bok- och kartsamlingar hafva blifvit på vanligt. 

sätt förökad e. 

XI. 

Båtsmanshåll et. 

Enligt från statskontoret den 6 december 1906 lämnad 
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uppgift utgör den kvarvarande effektiva styrkan af båtsmäu 

för närvarande 167 man. 

XII. 

Utrikes kommenderade officerare m. fl. 

Under år 1906 hafva åtskilliga officerare vid kungl. flottan 

och kustartilleriet samt ingenjörer vid mariningenjörkåren ut

omlands besiktigat för sjöförsvarets behof beställd krigsmate

riel samt tagit kännedom om nya erfarenheter på sjöntpnets 

och kustartilleriets områdeu. 

XIII. 

Kommitteer. 

l afseende å kommitteer, som af kungl. ma:i:t, på före

dragning af chefen för sjöförsvarsdepartemeutet, blifvit till

satta, och liknan de beredningar, !Jvilka blifvit på grund af 

kungl. maj:ts bemyndigande, af nämnda chef tillkallade, är 

följand e att medeleJa: 

l:o) Kommissionen för afgifvande af förslag i vissa fdt

gor rörande minväsendet tillsattes den 2-l januari 189G (kom 

missionens ledamöter åtnjuta ingen annan ersättning än rese

och traktamentsersättning för verkställande af erforderliga ar

beten utom Stockbolms stations område). 

2:o) Beträffande en den 10 februari 1899 tillsatt kommitte 

för utredning af vissa frågor rörande flottans station i Stock

holm, hvilken kommitte den 31 augusti 1900 afgifvit betän-
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;kande och försl ag i fråga om första delen af dess u~?drag 
.eller åvitgabringande af utredning och uppgörande af torslag 

till nytt etablissemang för flottans station i Stockbolm, l:~r 
kungl. maj:t genom nådigt bre[ den ~l .se~te~1~~r 1900 for

klarat att med fnllo-örandet af det kommitten 1 olngt lamna

de u~pdrag, nämli~en att verkställa utredning och it.lkomma 

med förslag om beredande af medel för det nya eta~bsse~1all
get äfvensom för anordningar till underlättande af moblll se

rina af f:lottan s till Carlskroua station hörande fartyg genom 

för~äljning af Skepps- och Kastellholmarne sa mt Gal~rva~·~v~t, 
skulle tillsvidare anstå, samt bemyndigat chefen for S]Ofor· 

svarsdepartementet att i ärendet tillkalla sakkunniga. Sedan 

vissa utredningar i ärendet ägt rum under åren 1902, 1903 

och 1904, tillkallade chefen för sjöförsvarsdepartementet den 

24- juli 1906 generallotsdirektören D. U. V. Linder, f . d. ~.[
verdirektören G. W . Svenson och arkitekten J. L. Peterson for 

verkställande af ytterligare utredning af ämnet. Sedan dessa 

personer den 21 april 1906 afgifvit sitt ~yttrande,_ u~pd_r~g 
.chefen fö r sjöförsvarsdepartementet den lo august1 1.)06 at 

crenerallotsdirektöreu D. U. V. Linder, f. d. öfverdirektören G. 

\v. Svenson och stationsingenj ören C. A. Holmgren att verk

ställa ytterligare utrednin g af ärenclet, hvilken utrednin g af

o-afs den 8 november 1906. Med anledning af denna utred

~iug uppdrog chefen för sjöförsvarsd~partementet den _22 de

.ce mber 1906 åt ingenjören C. O. T . Ortenblad och arkitekten 

j. L. P eterson att deltaga i värdering af vissa områden å Li-

dingön. 
3:o) Genom kungl. bref den 17 oktober 1902 uppdrogs 

åt chefen för sjöförsvarsdepartementet att tillkalla högst fem 

sakkunnicra J· amte en sekreterare för att i enligbet med de nar-
"' . d 

mare föreskrifter, departementsch efen ägde meddela, mom e-

partementet biträda vid en revision af gällande skeppsmät-

ningsförfattniugar. o 

Med anledning hära f utsågas dåvara nde kommerseradet, 

numera envoye extra ordinarie och ministre plenipotentiaire 

vid kungl. norska hofvet E. A. Gtintb er, kaptenen G. O. \Val-
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aenberg och skeppsmätaren C. J. A. Isaksson att med auditö

Ten L. K .. \V. Sandberg såsom sekreterare utföra ifrågavaran

de arbete. Från och med den 16 januari 1903 bar jämväl 

skeppsmätningsöh'erkontrollören K. O. Larsson deltagit i de 

sakkunnigas arbeten. De sakkunniga bafva afgifvit åtskilliga 

yttranden och förs lag i ärenden rörande skeppsmätning och 

äro fortfarand e sysselsr.tta med bebandling af fr ågor i detta 

.ämne. 
Un eler året ha r kaptenen G. O. \Vallenberg, som utnämnts 

till envoye extra ordinarie och ministre plenipotentiaire vid 

Kejserliga Japanska hofv et , på begäran entledigats från leda

motskapet bland de sakkunniga. 
4:o) Genom kungl. bref den 26 maj 1906 till sattes en 

kommitte för utredniug angående erforderliga förbättringar uti 

ut bild n ingen af handeistlottans befäl och underbefäl m. m. 

'Till ordförande i denna kommitte utsågs lanclshöfdingen C. J . 

A. W all och till ledamöter kaptenen G. O. W allen berg, kap

tenen H. O. F. Gylclen, föreståndaren för navigationsskolan i 

Strömstad A. Thore, sjöka ptenen O. F. Hedborg och öfver

maskinisten O. Gummesson. Kommitten, som erhöll tillstånd 

.att själf utse sin sekreterare, antog härtill amanuensen i sjö

förs varsdepartementet, e. o. hofrättsnotarien G. A . Stuart. 

Kom mitten, som sammanträdde i Stockbolm första gången den 

3 :juli 1906, bar därefter varit samlad därstädes dels från och 

med nämnda dag till och med den 7 i sam ma månad , dels 

Jrån och med den 20 oktober till och med den 16 december 

1H05, dels från och med den 8 mars till och med den 28 april 

1906 ocb dels slutligen från och med den 3 till och med den 

30 oktober 1906, bvilken sistnäm nda dag kommitten afslutat 

sitt arbete. 
6:o) Genom kungl. bref den 3 110vem ber 1906 tillsattes 

en kommitte för omarbetning af reglementet för fiottans pen

:sionskassa i vissa hänseend en och utsågos tillledamöter i denna 

kommitte komm endören P. J. Dahlgren, kaptenen grefve C. 

A. Wachtmei ster och kap tenen H . O. F . Gyld c\n. Till sekre

terare förordnades ad volmtJiskalen H. W olff samt, efter bans 
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befordran till expeditionschef i kungl. sjöförsvarsdepartementet, 

den 19 januari 1906 nota r i en i kungl. marin förvaltningen A. 

Hillfors. Uneler året har kaptenen Gylden, som blifvit ut

nämnd till ministerresident i Buenos Ayres, utträdt ur kom

mitten. 
6:o) Genom kungl. bref dPn 6 juli 1906 uppdrogs åt 

chefen för sjöförsvarsdepartementet att för undersökning och 

utredning angående Vaxholms kustartilleriregementes nya ka

sernetablissernang å Brännudden m. m. tillkalla sakkunniga 

och hafva härtill utsetts: f. d. öfversten A. F. O. Cederberg, 

fil. doktorn D. Bergström, kapten en friherre C. H. Falkenberg, 

godsägaren J. M. Juhlin och arkitekten J. L. Peterson, åt 

h vilka personer till följd af kungl. bref den 20 juli 1906 chefen 

för sjöförsvarsdepartementet jämväl uppdrog verkställande af 

undersökning och utredning angående den å Kronudd en i Vax

holm uppförda fortifikationsbyggnaden. 

7:o) Genom kungl. bref den 14 september 1906 bemyn

digades chefen för sjöförsvarsdepartementet att för utredning 

angående behofvet af förändringar i typerna för flottans strids

fartyg tillkalla högst (j sakkunniga, däraf en tillika sekreterare, 

h vilka, utsedda den 22 september 1906, äro: konteramiralen 

C. O. Olseu, konteram iralen 'f. (). A. Sandström, mariuöfver· 

direktören H. H. Lillieböök, kommendörkaptenen J. G. Eke

lund, b .ptenen H. H. K. Ericson samt kaptenen C. O. Linds

ström, jämväl sekreterare. 

S:o) Genom kungl. href den 28 september 1906 bemyn

digades chefen för sjöförsvarsdepartementet att för utreduiug 

om beborvet af förändringar i sjökrigsskolans nuvanmde orga

nisation tillkalla högst 5 sakkunniga, däraf en tillika sekrete

rare, och utsf1gos på grund h ärat den 4 oktober J 906: kom

mendören Gustaf Dyrssen, kommendörkapteneu H. F. Lind

berg, t. f. läroverksrådet A. Kar!Eelt, lektorn A. lVL Johanson 

samt kaptenen J. B. lVIaijström , järnväl sekreterare. 

9:o) Genom kuugl. bref den 7 dect>mber 1906 bemyndiga

des chefen för sjöförsvarsdepartementet att tillka lla högst 7 

sakkunniga jämte en sekreterare för utredning rörande åtgär-· 
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der för stärkande af rikets fasta försvar åt sjösidan m. m., på 

grund hvaraf följande personer den 8 i samma månad tillkal

lades, nämligen: konteramiralen J. W. L. Sic! ner, ö f versten C. 

D. L. IV:son Munthe, kommendörkaptenen S. J. 'l' . C. A;llmr

krona, majoren A. Odelstierna, kaptenen A. L. Törner, kapte

nen C. L . Key och t. f. advokatfiskalen J. H. Hallström, den 

senare sekreterare. 

XIV. 

Utfärdade allmänna författningar m. m., berörande sjö

försvaret, handel och sjöfart. 

Under år 1906 hafva på chefens för sjöförsvarsdeparte

mentet föredragning följande allmänna författningar utfärdats, 

n ämligen: den 2 f ebruari kungörelse angående ändrad lydelse 

af § 4 i uådiga instruktionen för mariuöfverläkareu den 28 

november 1902; den 2 mars kuugörelse angående ändrad ly

delse af § G i nådiga iustruktionen för marinöfverläkaren den 

28 uovember 1902; den 20 ap-ril kungörelse angående ändrad 

lydelse af §§ 70, 72, 80, 82 och 86 samt bil. A, B, C, D, E, 

F och G i förnyade nådiga stadgan för kungl. sjökrigsskolan 

den 25 april 1902; samma dag kungörelse angående ändrad 

lyd else af § 12 i nådiga förordningen angående atiöning för 

sjörullföringsområdesbefäl och för flottans värnpliktiga under 

fr edstid m. m. den 5 december 1901; elen 25 maj kungörelse 

angående ändrad lydelse af § l i kunbcrl. förordnino·en ancrå-
b o 

ende lotsverket den 15 februari 188 1, sådan denna paragraf 

lyder enligt kungl. kungörelsen den 27 november 1896, med 

däri genom kungl. kungörelserna den 4 april och den 18 sep

tember 1903 samt den 22 april 1904 vidtagna ändringar; den 

26 aktabeT förordning angående åtgärder till undvikande af om-
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bordläggning samt signaler för angifvande af nöd å fartyg; 

den 16 november kungörelse angående ändrad lydelse af §§ 15· 

och 16 i förnyade nådiga reglem entet för navigationsskolorna 

i riket den G juni 1890. 

XV. 

Rikets flagga. 

Kungl. maj:t har den 22 juui Hl06 utfärdat lag angående 

rikets flagga . 
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J 
o 

Arsberättelse i reglementen, förvaltning· 

samt hälso- och sjukvård för år 1906. 
Af föredraganden kommendörkapten A. Wachtmeister. 

Ehuru icke i fråga om den period, som denna årsberät

telse omfattar, något af särskildt stor betydelse inträffat på 

det område, som af densamma beröres, har dock verksamheten 

därinom varit lika rastlös som vanligt, en naturlig följd af sjö

vapnets fortgående kraftiga utveckling. 

Beträffande 

Reglementet för flottan 

har det sedvanliga nyårshäftet med ändringar icke häller denna 

gång uteblifvit. I fråga om »flaggor» torde 1899 års regle

mente numera hafva lämnat sina föregångare långt bakolll sig, 

och då det nu år föreuadt med icke ringa svårighet att kotc1ma 

till rätta med detsamma, torde frågan om ny upplagas tryc~ 

kande icke länge kunna unclanskjutas. 

Bland ändringarna märkas följande af mera allmänt in

tresse: 
i Del I, § 80: att enligt vederbörande befälbahrares be

stämmelser hvit kavaj må uneler vann årstid begagnas till dag

lig dräkt såväl i som utom tjänsten, äfvensom att i vanna 

klimat hvit uniform må begagnas vid besök i tjänsten i stället 

för l i ten paraddräkt; 
i Del II, § 57: att om någon ombord komm enderad visar 
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·sig i saknad af känsla för ordning och disciplin till den grad 

.att bans kvarstannande om bord anses menligt inverka på den 

öfriga besättniugen, han må hemsändas till den station han 

ti llhör ; 
i § 175: att för kajutbord eller m ess om bord icke må 

utlämnas bränn vin; 
i § 232: att å fartyg där fartygsingenjör, som icke till

lika är stabsiugenjör, är kommenderad, eldaredivisionen skall 

ställas under befäl af fartygsingenjören; 

i § 284: att officer eller civilmilär tjäcstemau, som tjänst

gör å jagare, torpedbåt eller undervattensbåt icke skall vara 

skyldig medföra paraddräkt; samt 

i Bil . . 13, anm. 3: att sjöaflöningen till den, som tillbör 

besättuingen å uudervattensbåt skall utgå med ett tillägg af 

100 proc. af dennas belopp. 

Af Del III, »Kustartillerieb, har u ud er året kap. 16 

»Sjötjänsten» blifvit fastställdt, hvarjämte de enda återstående 

kapitlen, nämligen n:ris 14 »Inre tjänsten» och 1~. »Garnisons

tjänsten» utarbetats, men ännu icke fastställts. Afven denna 

del af reglementet har under året fått sin beskärda del af 

ändriugar; bland dessa nämna vi endast den hvarigenom in

föres messdräkt för officer och civilmilitär tjänsteman vid kust

.artilleriet. 

Öfriga reglementen m. m. 

Här har vi att anteckna tvfinne viktiga åtgärder, den ena 

bestående i att chefen för flottans stab anmodats att i samråd 

med inspektören af flottans öfniugar till sjöss låta utarbeta 

fullständigt förslag till exercisreglemente för flottan omfattande 

»artilleri;,, »handvapen och landstigning», »torped» samt »strål

kastare,, ä fvensom fullständigt förslag till skjutinstruktion för 

fiottan, omfattande »artilleri» , »handvapen» och »torped». Ar

betet härmed har fortskridit så långt, att utsikt finnes att delar 

af såväl reglemente som skjutinstruktion skola kunna pröfvas 

instundande sommar. 
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Den andra åtgärden, hvarpå vi här ofvan syftat är det 

uppdrag, som lämnats åt sex officerare å Oarlskrona station 

att enligt närmare föreskrifter, som meddelas af chefen för 

sjöförsvarsdepartementet, gemensamt utarbeta och till nämnda 

chef inkomma med förslag till nytt »Reglemente för utbildning 

af flottans manskap» (»Skolreglemente» ), omfattande utbildnin

gen af såväl sjömans- och skeppsgossekårernas personal, som 

flottans i annan tjänst än fästningstjänst inskrifna värnpliktige. 

Följande instruktionsböck~r m. m. hafva under året dels 

fastställts och dels pröfvats: 

Undervisning för manskapet, I, 'l'jänstgöringen, 

III, Artilleri och hanelvapen och 

IV b, Pannor och maskiner, 

Bevakningsinstruktion för flottan, III, Kustposition s be

vakning, 

Handminematerielen och dess användnino· ,..,, 
Koutramiuerin!tsmaterielen ocb dess auvändnino· 

f...} 
b' 

Sprängmaterielen och dess användning, samt 

Taktiska föreskrifter för flottans fartyg, Del I. 

Nya lagar m. m. 

De från visst håll utgående försöken att, särskildt hos de 

värnpliktige, utplåna känslan af plikter mot fäderneslandet och 

undergräfva krigslydnaden äfvensom de vanligen i samband 

härm ed ständigt återkommande missbruken af yttrandefribeten 

hafva under åren 1905 och 1906 antagit oroväckande propor

tioner och hafva för den skull från statsmakternas sida fram

kallat åtgärder, hvilka torde falla inom ramen för denna års

berättelse. 

Den första af dessa är en generalorder af den 18 april 

1.906 af hufvudsakligt innehåll, att sedan kungl. maj:t beslutat 

~tt vid flottan, kår- eller fartygschef eller högre befälhafvare 
Tidskrift i Sjöväseudet. 15 
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skulle förständigas att, därest vid trupp· eller ombord i fartyg 

blefve spridd tryckt skrift, som syntes innehålla brottslig upp

maning till olydnad mot lag eller mot befäl, sådan skrift oför

dröjligen skulle insändas till chefen för j-ustitiedepartementet; 

därjämte anbefalldes: 

att väbel eller annan därtill af vederbörande chef utsedd 

underofficer skulle dels tillse att chefen ofördröjligen erhölle 

kännedom om då skrifter af omförmälda slag spredos bland 

truppen, och dels söka anskaffa ett exemplar däraf att tillställas· 

chefen; 
att all öfrig fast anställd personal skulle härutinnan bi

träda genom att i förekom m am! e fall göra behörig anmällan 

på det att saclan skrift så fort som möjligt skulle kunna upp

dagas; 
att fartygschef m. fl. skulle, då skrHt nf ifrågavarande 

beskaffenhet kommit honom tillhanda, utan dröjsmål insända 

ett exemplar där af med skrifvelse direkt till chefen för justi

tiedepartementet; samt 

att, där så kunde ske, ett exemplar borde med skrifvelse· 

jämväl sändas direkt till chefen för sjöförs·varsdepartementet. 

I sammanhang härmed anbefalldes äfven: 

att befälet skulle på lämpligt sätt i förekommande faJll 

söka på upplysningens väg bibringa manskapet öfvertygelsen. 

om det för fäderneslandet skadliga uti den verksamhet, som. 

afser uppmaning till olydnad mot lag eller mot befäl. 

Författaren af denna redogörelse har i justitiedepartemen

tet sökt taga reda på antalet. af de på grund af denna general

order till chefen för justitiedepartementet insända antimilitäri

ska skrifterna. Resultatet gifver en god föreställning om det 

sannskyldiga bombardement för bvilket lägerplatser, kaserner 

och fartyg varit utsatta, i det att icke miutlre än 211 sådana 

skrifter, hvaraf 16 från flottan, blifvit insända. Härvid har 

naturligtvis icke räknats mer än en skrift af hvarje slag som 

åtföljt respektive skrifvelser och ej häller all den materiel, som 

inkommit från civila myndigheter och chefens för justitiede-· 

partementet ombud å olika platser. l fråga om en del af dessa. 
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skrifter hafva exemplar af en och sam ma skrift insändts från 

ett stort antal militära myndigbeter såsom t. ex. •Kamrat i 

vapenrocken!» (38), »En kamrats ord» (29), »Ned med vap

nen>> (26), »Kamrater:.; flygblad n:r ;:! (21), »Kamrater h· fiyo--

blad n:r l (19) o. s. v. ' b , 

. Per!odiska skrifter oräknade, innehåller denna bedrötliga 

samlmg ICke mmdre än 27 olika nummer. 

Tyvärr vill det synas som om endast i ett försvinnande 

litet ~ntal fall iosändandet af ofvannämnda tryckalster resul

terat 1 straff för författaren. I ett par fall har detta icke kunnat 

ske på den grund att tryckort och årtal icke varit i skriften 

utsatta . 

Nästa åtgärden i ofvan angifna syfte utgöres af en serie 

~ agar, samtliga gifna den 16 juli l 906. Då de äro af aktuellt 

mtresse torde det vara lämpligt att mera utförligt redogöra för 

desamma. 

Den första af dessa, "Lag om vissa ändringar i 8 och 10 

kapitlen i strafflagen((, lyder sålunda: 

Vi Oscar etc. göre veterligt att Vi med riksdagen funnit 

g~dt i nå~_er förordna att 10 kap. 11 § strafflagen skall upp

hora att galla, samt att nedannämnda lagrum i 8 och 10 ka

pitlen samma lag skola Arhålla följande ändrade lydelse: 

Kapitel 8. 

§ 3. Har någon muntligen inför menicrbet eller annan 

folksamling eller i skrift den han utspridt eller utsprida låtit 

uppmanat eller annorledes sökt förleda till förräderi, so:n i § 

l sa?dt är, _dömes när ingen straffbar verkan däraf följde till 

straffarbete 1 högst 6 år. Samma lag vare om den som annans 

~krift utspridt eller utsprida låtit, att därmed komma sådant 

förräd eri åstad. 

§ 8. Om stämpling till förräderi, som i § 6 omtalas, så 

ock om uppmaning till sådant förräderi eller försök att armor

ledes därtill förleda, gälle h vad i 2 och 3 §§ sagd t är. 

De i dessa parsgrafer vidtagna mindre ändringarna afse 
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att i fråaa om i desamma omförmälda brott göra det tydligt 
b 

a t t det ej endast är det direkta utan ä[ ven det i11direkta för-

söket till uppeggelse, som är straffbart. 

En i sam band med nu berörda ändringar vidtagen ändring 

i 10 kapitlet § 13, lwarigenom lägre straffsats införes för så

c:lan deltagare i upplopp, som icke är anstiftare eller anförare, 

kunna vi förbigå, då den knappast kan falla inom området 

för årsberättelsen. Detta är däremot fallet med de ändringar, 

som vidtagits i 10 lcapitlet § 14, hvilken utgör det straffrum. 

som finner tillämpning på brottslig antimilitärisk agitation . 

Denna paragraf lyder i sitt ändrade skick sålunda: 

»Hvar som, rnuutligen inför menighet eller folksam ling 

eller i skrift den han utspridt eller utsprida låtit, uppmanar 

till våld å person eller egendom eller till annat brott varde, 

där ej uppmaningen särskildt med straff belagd är, dömd till 

böter eller fängelse. Afsåg uppmaningen brott, hvarå strän

gare straff än fängelse kan följa, eller voro eljest omständig

heterua synnerligen försvårande, då må till straffarbete i högst 

4 år dömas . Ar den skyldige i följd af uppmaningen förfallen 

till straff för delaktighet i brott, som därå följt, gälle hvad i 

4 kap. § l stadgas. 

Där någon annorledes, såsom genom prisande af brotts

lig hanC!ling, muntligen inför menighet eller folksamling, eller 

i skrift den han utspridt eller utsprida låtit, söker förleda till 

brott; vare lag som i mom. l sägs. 

Har någon eljest på sätt i mom . l eller 2 förmäles sökt 

förleda till ohörsamhet mot lag eller laga myndighet straffes 

med böter eller fängelse. 

Hvad i denna paragraf är stadgadt gälle äfven om den, 

som annans skrift, hvars innehåll är efter samma paragraf 

straffbart, utspridt eller utsprida låtit för att därmed främja 

den med skriften åsyftade verkan. 

Denna lag träder i kraft genast efter utfärdandet» . 

Den viktigaste innebörden i senast anförda lagändring är 

att de förutvarande straffsatserna, som utgjordes af böter till 

ett belopp af högst 500 kronor eller fängelse i högst 2 år, blif-
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vit höjda till straffarbete i högst fyra år, hvarjämte den nya 

lydelsen afser att uttryckligen låta paragrafen få tillämpning 

äfven på sådan uppeggelse, som använder andra medel än den 

direkta uppmaningen, något som icke tydligt framgår af förut 

gällande lydelse. 

Detta ökade straffmått bar emellertid nödvändiggjort dels 

att 11 § i 10 kap. utgår, Clels att § 77 i strafflagen för krigs

makten ändras, i båda fallen för att icke uppmaning till upp

ror skulle komma att straffas lindrio·are än nr)pmanino· till 
n h 

ann at brott af lika farlig beskaffenhet. 

Paragraf 77 i strafflagen för krigsmakten har sålunda 

genom en särskild lag ändrats därhän, att straffet skall be

stäm mas efter allmän lag, och brottet anses hafva skett under 

försv årande omständigheter. 

Den tredje och sista lagen i nu afbancllade serie benäm

nes "Lag om förbud för lerigsmanskap att deltaga i vissa sam

mankomster", och har följande lydelse: 

Kungl. Maj:t med riksdagen har funnit god t förordna som 

fö lj er: 

Ar sammankomst utsatt att äga rum å ort där krigsman

skap är sarnladt till tjänstgöring, och kan det på giltiga grun

der antagas att vid sammankomsten skola förekomma yttran

den , h vilka åsyfta att utplåna känslan af plikter mot Jädernes· 

landet eller att uppväcka !Jat mot befälet eller elj est under

gräfva krigslydnaden, äge på stället varande högste befälhaf

vare förbjuda manskapet att deltaga i sammankomsten. Om 

förb udets meddelande aflåte befälhafvaren ofördröjligen under

rättelse till justitiekanslern. 

Öfverträdelse af förbud, 

som brott mot krigslydnaden, 

för krigsmakten. 

som bär afses, vare ansedt så

b varom sägs i § 87 strafiiagen. 

Denna lag träder i kraft genast efter utfä rdandet.» 

. Enligt h vad vi erfarit har hittills icke till justitiekanslern 

Inkomruit mer än en enda sådan anmälan som i nu anförda 

lag omnämnes, och denna enda var från en regementscbef i 

Norrland . 
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Tyvärr förhåller det sig nog så som af ett justitieråd an

fördes vid ärend ets behandling i högsta domstolen, nämligen 

att om en sådan lag utfärdades, vid kungörelsen om sammau

komster af ifrågavarande slag, ett helt annat ändamål säker

ligen skulle angifvas för sammankomsten än det som i siälfva 

verket därmed vore afsedt. 

Genom en den 27 april 1906 gifven ((lag urn ändrad ly

delse af 7 § i strafflagen för krigsmaleten (( har ifrågavarande 

§ undergått sådan ändring som betingas af unionens upplös

mn g. 

U n der hösten hafva tvänne officerare af armen och t värme 

af flottan varit ställda till chefens för justitiedepartementet för

fogande för deltagning i bearbetning af det af särskilida kom

mitterade utarbetade förslaget angående revision af strafflagen 

för krigsmakten. Denna bearbetning är afslutad och ligger 

förslaget nu under behandling af bögsta domstolen, hvarför 

utsikt finnes att detsamma kommer att understä llas riksdagen 

1908. 
Frågan om revision af »Förordningen om krigsdomstolar 

och rättegången därstädes» to rd e däremot tillsvidare vara un

danskjuten, med undantag för sådana delar , som direkt sam

manhänga m ed strafflagsförslaget. 

Innan vi lämna lagsti ftningens område vilja v1 ennra om 

den "Lag om rikets flagga", som trädde i kra[t den l juli l \:!06. 

Genom denna la g har ändtligen vunnits bot mot det virr

varr Bom rådt beträffande vår flagga_ Lagen innehåller, för

utom bestämmelser om fiaggans utseende och om dess förande, 

därjämte stadgande om straff för den som brukar tretungad 

flagga, där sådan icke må föras eller använder flagga, därå 

obehörigen an bragts märke, boksta f eller annat tecken , eller 
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t illsaluhåller flagga, hvilken till färgen uppenbarligen skiljer 

-sig från den fGireskrifna, eller som icke håller de hestämda in

bördes måtten. 

U n der åre.t haha på chefens för sjöförsvarsdepartementet 

föredragt:ing utfärdats ett fl ertal allmänna författningar som 

här förbtgås enär de återfinnas i riksdagsberättelsen och då 

redogörelser för sådana författningar bruka inflyta i sällskapets 

tidskrift. 

Flottans sjukvårdsväsende. 

Beträffande detta hänvisas till marinöfverläkarens under

dåniga årsberättelse, hvilken i ämnet torde vara uttömmande. 

Det frivilliga sjukvårdsväsendet 

De föreningar, som arbeta för det svenska frivilliga sjuk

vårdsväsendet äro som bekant dels »Svenska föreninaen IWda 
b 

korset» och dels »Drottning Sophias förening till understöd-

jande af härens och Hottans sjukvård», hvan' id är att märka 

att den förra föreningen utgöres af tre särskilda föreningar, 

nämligen »Röda korsets förening för frivilli g sjukvård i krig», 

»Röda korsets kvinnoförening» och »Föreningen Röda korsets 

·sjuksköterskehem ». 

Genom kungligt bref den 8 juni 1906 har kungl. maj :t 

fastställt stadgar för det svenska frivilliga sju kvårdsväsendets 

centr-alråcl, som skall utgöra högsta styrelsen för det fri villiga 

sjukvårdsväsendet i krig samt i fred förmedla samverkan ruel

Jan ofvannämnda båda föreningar. Centralrådet bör därvid 

med hänsyn till de ledande synpunkterna för uämnda förenin

gars verksamhet fördela arbetet dem emellan; Centralrådet ut-
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göres af den af kungl. maj:t förordnade kungl. kommissarien för 

det frivilliga sjukvårdsväsendet i krig (ordförande) eller dennes 

ställföreträdare, samt fyra ledamöter, hvilka utses två af Sophia

föreningens öfverstyrelse bland dess ledamöter och två af Sven

ska föreningen Röda korset. 
Sedan order om mobilisering utgått och med anledning 

däraf Sophiaföreningen trädt under Röda korsets tecken, er

håller centralrådet befogenhet och ansvar såsom hela det fri

villiga sjukvårdsväsendets högsta ledande myndighet, i hvilken 

egenskap det äger att i samråd med vederbörande militära 

myndigheter genorn de respektiva öfverstyrelserna vidtaga alla 

de åto·ärder sorn äro erforderliaa för förverklibaandet af de båda 
b b 

föreningarnas uppgift. 

Samma dag har äfven kungl. maj:t fastställt dels Gr·und

stadgar för svenska föreningen Röda korset och dels Stadgar 

för "föreningen Röda korsets öfverstyrelse». Ur de förra an

föra v1: 
Svenska föreningen Röda korsets allmänna uppgift är att 

hos svenska folket väcka ökad insikt om den fri villiga sjuk

vårdens i krig humanitära, internationella och fosterländska 

betydelse samt att med understöd af till buds stående medel 

redan i fred vidtaga alla behöfiiga åtgärder för att sätta Röda 

korset i stånd att vid sidan af det militära sanitetsväsendet i 

krig utöfva sin verksamhet till hjälp åt sjuka och sårade i krig. 

I det arbete, som föreningen sålunda har sig förelagdt, 

äga dess olika föreningar - allt i den mån omständigheterna 

medgifva -- lwar och en sin uppgift att fylla. 

Röda korsets förening för frivillig sjukvård i krig förbe

reder sålunda upprättandet inom olika delar af landet af fri

villiga sj ukvårdsanstalter, som anses erforderliga, då militära 

operationer äro att förvänta . 

Röda korsets kvinnaförening förser dessa anstalter med 

nödiga sjukvårdspersedlar. 
Föreningen Röda korsets sjuksköterskehem fyller Röda 

korsets behof af utbildade sjuksköterskor. 
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I stadgarna för Röda korsets öfverstyrelse stadgas bland' 

annat att den skall uppgöra en allmän plan för Röda korsets 

samtliga fredsförberedelser och bestämma hvilka sjukvårdsan

stalter, som efter hand böra upprättas, deras omfång och grund

dragen af deras organisation, samt fördelar sedermera arbetet 

mellan de olika styrelserna, allt efter hvarje förenings särskilda 

uppgift och sörjer för att alla Röda korsets anstalter vid krigs

utbrott hastigt och planmässigt sättas i verksamhet. 

Stoekholm i mars 1907. 
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Vården af sårade ombord under nutida 
sjökrig. 

Af Gunna1· Nilson. 

Att vinna ett sjöslag torde utan gensägelse vara målet 

för de stridande parternas sträfvan, och under det ett så~an~ 
pågår, tages för detta ändamål både personal och mat~nel l 

anspråk till den största kraftutveckling, som är mö]ilg att astad

komma. I fredstid uttänkta och genomförda anordnmgar kom
ma först då att sättas på ett verkligt prof. Af denna anled
nino· bafva vid örloasfartvas konstruktion de faktorer, som be-

b b Jb l 
stämma stridsvärdet, i första rummet tagits i betraktande; al t-

så fart, pansarskydd och bestyckning. Detta bar gjort, att för 
andra ändarnål erforderliga inrättningar om bord ofta fått stå 

tillbaka för de nämnda rent militära krafven, något som också 
varit förbålland et med anordningar för de sårades vård. ~A u1an 
of war is a man of war» och ingen embarkerar på ett sådant fartyg 

»for the benefit of bis health», äro i nämnda afseende betecknande 
uttryck. Man har emellertid alltför litet beaktat den rnoraliska 

betydelsen af ett väl ordnadt ambulanceväsende ombord. L.lka
väl som erfarenheten under krig till lands visat, så måste äfven 

till sjöss utsikten att erbålla bästa möjliga vård i händelse af 

sårskador endast vara ägnad att böja de stridandes mod och 
spänstighet. Från spansk-amerikanska kriget föreligger ett ne
aativt exempel härutinnan: i slaget vid Santiago vägrade 
de sårade å flera af de spanska fartygen att låta föra sig 
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ned ti ll de ill a belägna och dåligt utrustaile förbandsplatserna. 
Det är sålunda ej endast rent humanitära synpunkter, som göra 
en t illfredss täll ande org::misation af de sårades vård ti ll sjöss 

i hög grad eftersträfvansvärd. 
Om hur saken på bästa sätt skall inrättas, har en litl ig 

d iskussion pågått i fackpressen, hvarunder mycket oli ka menin
gar yppat sig. De erfarenbeter med afseende på hithörande 
spörsmål, som vunnits i de tre sista sjökrigen, mellan Japan 
och Kina 1894-96, Förenta staterna och Spanien 1898 samt 

Japan ociJ Ryssland 190-l-1906 ha emellertid åstadkommit, 

att den ovissa och tveksamma ståndpunkt, som man varit nöd
sakad intaga med afseenr'le på sjukvårdens organisation och 

fu nktion ti ll sjöss i krigstid, lämnat rum för en mera decide
rad hållning. 

Den vårr'l, som en sårad kommer i t illfälle att erhålla 
ombord, lämnas dels å det fartyg, hvilket han under striden 

tillhör, dels å det sjukvårdsfartyg, dit han efteråt kan blifva 
öfverflyttad. I det följande ägnas åt båda frågoma jämte sam

manhörande omständigheter ett särskildt kapitel. 

Kap. I. 

De sårades vård å stridsfartygen. 

Förhållandena ställa sig härvinlag yäsentligt olika å be
pansrade fartyg: slagskepp, pansarkryssare och skyddade kust

försvarsfartyg mot å de mindre stridsfartygstyperna, såsom en 
del smärre Iuyssare, jagare och torpedbåtar, hvilka dels sakna 

-pansar, dels oftast äro utan läkare. 

A. Pansarfartyg. 

Angående organisationen af ambulanceväsendet å dessa 
finnes en rikbaltig litteratur. För att klargöra denna del af 
ämnet böra följande punkter behandlas lJVar för sig: 
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l) behofvet af förbandsplatser och dessas belägenhet 

om bord, 
2) fartygens utrustning med förbandsmateriel och dettas 

fördelning, 
3) ordnandet af läkames och sjukvårdspersonalens jemte 

sjuktransportmanskapets tjänstgöring under strid. 

l) Förbandsplatserna. 

Redan på segelflottornas tid hade man insett nödvändig

heten af en säker förbandsplats och förlade densam ma så långt 

ned i hålskeppet som möjligt, där ett nästan absolut skydd 

för beskjutning vanns och dit transporten af de sårade ~å 
grund af skeppsluckornas storlek var relativt lätt. På Ludvig 

XIV:s tid ålade det franska reglementet läkarne att under

drabbning sköta om de sårade på anvisad plats i hålskeppet, 

hvarifrån de på inga villkor fingo aflägsna sig. Så länge linje

skeppens tid varade, bibehöll sig denna anordning af förbands

platserna. Helt annorlunda ställa sig förhållandena på moderna 

stridsfartyg. Som förut antydts, lägges bufvudvikteu vid de 
för strid afsedela delarue hvilka på allt sätt måste skyddas. 

Artilleriet med hvad därtill hör, bar sitt pansar och ett sådant 

i vattenlinjen skyddar fartygets därstädes belägna vitala de
lar. Resten af dessa, alltså pannor, hufvud- och hjälpmaski

nerier, ammunition, torpeder, proviant skola jämte kol och 
andra förråd rymmas under pansardäck. Med den stora bastig

het som tmmera allmänt gifves stridsfartygen, växa pann-och 

maskinrum alltjämt i storlek, och för öfriga installatiouer 

under pansardäcket tages utrymmet ytterligare i så hög 

grad i anspråk, som det gärna är möjligt. Detta har medfört, 

att en särskild, för förbindning af sårade under strid reserve

rad plats därstädes ej utan svårighet kunnat beredas, och man 

tog därför en tid sin tillflykt till gunrummen eller andra oskyd

dade delar af fartygen, där utrymmet var godt. Så hade t. ex. 

i slaget å Yalufloden den 17 september 189-l i kriget mellan 

Japan och Kina det förstnämuda landets bepansrade kustför-
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svarsfartyg »Hiyei» officersmessen anordnadts till förband splats. 

Man behöfver endast läsa Tomatsu1·is beskrifning öfver farty

gets tillstånd efter striden för att inse behöfiigheten al' pansar

skydd för nämnda ställe. En kinesisk 30,5 cm. granat kreve

rade i gunrummet och dödade på stället de två läkame, far

tygsintendenten samt en sjukvårdare, tre bärare jämte två så

rade, som voro under belmndling. Dessutom sårades därstä

des ytterligare två sjukvårdare, en bärare och en redan förut 

sårad. Tillsammans 40 man dö(lades och sårades, hvarjämte 

en svår eldsvåda utbröt. Fartyget måste lämna formeringen 

och uppsökte sedermera rendez-vousplatsen vid Cape Choppeki, 

där läkare från ett annat fartyg kommo omLord. Enär all 

förbandsmateriel var förstörel genom granatens förödande ver

kan , tog det lång tid att ordna förbindningen , som enelast kun

de göras provisorisk i och för öfverflyttning till sjuktransport

fartyg. Den omnämnda granaten exploderade omkring kl. l ,15 

e. m., rendez-vousplatsen nåddes efter mörkningen samma afton 

och först kl. 1,30 f. m. var behandlingen af de sårade afslutad, 

hvilka sålunda i 6 till 12 timmar fått Jio·Q:a ombord utan eo-ent-
o~ o 

lig vård. Någonting liknande ägde äfven rum å »i\Iatsu-

shima>, flaggskepp i japanska eskadern under Yauluslaget. 

Fartygets läkare, Kusano, bar härom afgift en målande skil

dring, ur h vilken må anföras följande: Förbandsplats var an

ordnad i ett »gunroom•, hvarest en fientlig 26 cm. projektil 

kreverade. Största delen af den kirurgiska utredningen för

stördes alldeles, resten kringströddes hit och dit samt blef 

obrukbar. Fartygsläkaren undgick döden endast genom att 

han för ögonblicket befann sig utom förbandsplatsen. Man 

hade sedermera stora svårigheter att reda sig med ej mindre 

än 78 sårade och måste tillgripa provisoriska åtgärder, såsom 

t. ex. maskinolja för brännskadorna, linnekläder såsom för

bandsmateriel m. m. Att sköta om samtliga upptog tiden från 

7 f. m. till 10 e. m. En annan följd af att de japanska far

tygens förbandsplatser voro fullkomligt oskyddade var, att lä

kare och sjukvårdspersonal under kriget i fråga företedde den 

största procenten döda och sårade af alla kategorier ombord. 
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För slaget å Y alnfloden ställde sig siffrorna på följande sätt: 
Läkare ................................... 15,38 proc. förluster. 
Sjukvårdare ...... ........................ 14,71 » ~ 
Officerare ... ... ... ...... ...... ... ... ... ... 9,96 » » 

Matroser..................... .. ... ... ...... 9,56 » 

Ingenjörer....................... .. ...... 1,08 » » 

Eldare .............. ·· ···· ···············.. 2,57 » » 
Pansardäckets skyddande inverkan visar s1g på ett sär-

deles tydligt sätt i de små siffrorna för ingenjörer och eldare. 
Äfven från spansk-amerikanska kriget föreligger en kata

strof af samma art, som de nyss relaterade, i det å flaggskep
pet >>Reina Christina» vid Santiago en amerikansk granat kre
verade i gunrummet, som var anordnadt till förbandsplats och 

dödade bvarenda där befintlig person . 
Är förbandsplatsen oskyddad, riskerar man sålunda för-

lust ej blott af läkare och sjukvårdspersonal, som skola uppe
hålla sig därstädes utan äfven af den kirurgiska utredmngen 
och förbandsmaterialet, och har detta en gång skett är regel
rätt behandling af de sårade utesluten. Hvilka olägenheter och 
faror för de sårade en sådan förlust medför, torde tillräckligt fram
gå af det föregående. Det har därför inom de flesta mariner se
dan länge varit en eftersträfvad sak att erhålla pansarskyddade 
förbandsplatser. Närmast till hands ligger väl då_ att _tänka s1g 
sjukhytten såsom sådan och förlagd å för besk]~tnmg saker 
plats i fartyget, hvilket skulle medföra fördelen af utrymmes
besparino- i det man endast behöfde disponera en lokal om-

o• f 
bord för sjukvårdens räkning. Sjukhytterna å moderna ar-
tyg äro i regeln ljusa och rymliga, väl ventilerade och upp
värmda men nästan utan undantag så belägna att de sakna 
pansarskydd. Endast de engelska slagskeppen »N.ile» och >>Tra~ 
falgan äro författaren bekanta såsom exempel pa motsatsen l 

sistnämnda afseende. Med den utsträckning af sidopansaret, 
som införts på sista tiden, torde emellertid möjligheten att er
hålla sådant skydd äfven för sjukhytterna ej vara utesluten. 
Visserligen är en så belägen plats ej fullt så säker, som en 
dylik under pansardäck, men det högre läget uppväger på 
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grund af kommunikationernas större lätthet det något minska
de skyddet. 

I saknad af sjukbytt å någon af de skyddade delarne om
bord, är man nödgad att förlägga förbandsplatsen under pan
sardäck, där ju som nyss nämnts, säkerheten för beskjutning 
är störst. Detta läge bör vara så centralt som möjligt i far
tyget och för tillgänglighetens skull har det dessutom visat sig 
fördelaktigt att förlägga densamma i närheten af de större 
luckor i däcken, som användas till intagning af torpeder och 
som på ett i allo fördelaktigt sätt kunna utnyttjas äfven för 
nedforsling af sårade. Det rum, som beböfves för förbands
platsen , är i jämförelse med fartygets totala storlek så ringa, . 
att det endast i obetydlig grad kan inkräkta på utrymmet un
der pansardäck. Vid byggandet af stridsfartyg bar man i all
mänhet begått det felet att ej från början förelägga konstruk
tören den bestämda uppgiften att på skyddad plats med tjän
liga kommunikationer reservera ett tillräckligt utrymme, som 
ej afses för något som hälst annat än vården af sårade. En
dast på detta sätt. kan sjukvårdsproblemet under strid erhålla 
en tillfredsställande lösning. 

På stora slagskepp och kryssare med en mängd stängda, 
tvärsektioner och flertal däck bereder läget af förbandsplatsen 
under vattenlinjen måuga svårigheter för transporten af så
rade dit. För att göra den sistnämnda lättare bar man å 
italienska fartyg anordnat två a tre förbandsplatser belägna å 
lämpliga ställen, detta dock endast under förutsättning, att en 
läkare kan disponeras för lwar och en af dem. Japanen Suzuki 
förordar äfvenledes tvenne förbandsplatser, ej blott å stora utan 
äfvenledes å mindre fartyg, men af en annan anledning: Om 
den ena förstöres tjänar den andra såsom reserv, ett resonne
mang, som endast synes tillämpligt på fartyg utan pansar
skydd . Spanjoren Redondo, hvilken deltog i sista spansk
amerikanska kriget, tager äfven till orda för uppdelning. Han 
vill hafva en förbandsplats för- och en akter-ut. Lämplighe
ten af en sådan delning af sjukvårdskrafterna ombord torde 
emellertid kunna ifrågasättas, och om förbandsplatsens läge från 
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början vid fartygets konstruktion är förutsedt, kunna sä~er
ligen kommunikationertJa dit betydligt underlättas och SJUk-

transporten sålunda förenklas. 
Utom skyddadt läge och hjälpliga kommunikationsmöj

ligheter måste emellertid en förbandsplats uppfylla följande 

fordringar: 
Elektrisk belvsnino· inledes i öfverensstämmelse med an-

·' b 
Drdningarne för detta ändamål uti operationsrum i land sålunda: 
en stark ljuskä1la med reflektor öfver operationsbordet, ett par 
skaftlampor och öfriga behöfiiga fasta lampor. Då det elek
triska ljuset genom afbrott å ledningar, maskinhaverier eller 
.af andra orsaker under strid lätt kan komma i olag, så är re
servbelysning med vanliga lantärnor af tillräcklig effektivitet 

absolut nödvändig. 
I fall förbandsplatsen ej på grund af närbet till maskin

eller pannrum är tillräckligt uppvärmd, måste den förses med 
värmeelement eller annan lämplig uppvärmning, såsom exem-

:pelvis medelst varmluft. 
Förbandsplatsen måste stå i förbindelse med fartygets 

. kommunikationsväsende för ordergifning och rapporter. 

För ventilation måste sörjas genom kraftig luftväxling, 
hälst genom inblåsning af frisk luft. Detta är särskildt nöd
vändigt vid belägenbet i närheten af fartygets värmekällor. 
Då ventilationen å moderna fartyg i regeln är väl ordnad äfven 
i hålskeppet, torde denna fordran ej föranleda några svårig-

.heter. 
I förbandsplatsens omedelbara närhet böra finnas rum, 

som kunna disponeras för beläggning med sårade under drabb
ning, dels före, dels efter förbindningen. 

För öfrigt bör naturligtvis förbandsplatsen erbjuda nödigt 
utrymme för personal och inredning. Den sistnämnda består af: 

skåp till förvaring af aseptiskt förbandsmateriel, 
instrumentbord med .ställ och fack för kirurgiska redskap, 

operationsbord, 
ängkokapparat för instrument och kärl, 
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tvättfat med vattenledning för varmt och kallt vatten 
samt atlopp, 

tillopp för sterilt vatten. 
Cistern för dylikt jämte ängsterilisationsapparat för för

bandsmateriel, lakan, rockar, handdukar och dylikt kunna lämp
ligen till besparande af utrymme placeras i något angränsan
(}e rum. 

Nämnda inredning skall å förbandsplatsen vara definitivt 
installerad och fast. All öfrig utredning bör finnas anordnad 
och inlagd på sina platser, så att vid klart skepp intet behöf
ver flyttas dit. 

Slutligen bör framhållas, att framspringand e delar såsom 
balkar, trummor, rörledningar m. m. hvilka åstadkomma ojämn
heter på skott, däck och dnrk om möjligt böra undvikas på 
förbandsplatsen genom montering på utsidan af densamma. 
Däck och skott målas med hvit emaljfärg och durken belägges 
med stark korkmatta. Ingången till förbandsplatsen göres bred 
ocb rymlig; passagen dit får ej bindras genom den uppslagna 
dörren, hvilken vid öppllande skall vetta så, att elen på intet 
sätt i:lr i vägen . 

I de fall, där det låter sig göra, afstänges förbandsplatsen 
fullständigt och reserveras uteslutande för sitt egentliga ända
mål. Sådana lokaler ombord, som för öfrigt äro upptagna af im
peclimenta af olika slag såsom ammunitionshissar, motorer m. m. 
eller där en ständig passage af manskap måste äga rum , kunna 
ej användas, enär en rationell sårbehandling å dylika ställen 
är otänkbar. K.an förbandsplatsen icke absolut disponeras för 
sårbehandlingen , utan måste någon trafik där tillåtas, bör denua 
dock inskränkas till den minsta möjliga. 

Väl inrättade förbandsplatser i enlighet med ofvan fram
ställda fordringar ha först på de sista åren börjat införas. 
Därvidlag har H,vssland varit ett föreo·åuO'sland som i reo·eln 

·~ J b b ' b 

å sina nyare större pansarfartyg och kryssare, såsom t. ex. å 
»Cesarewitsch», haft verkliga små operationssalar. 

Då utrymmet i närheten af en förbandsplats under pun
sardäck i regeln torde vara mycket starkt anlitadt, så stöter 

I'id,;krif't i Sjövc'isendet. Hi 
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det helt visst. ofta på svårigheter att bereda plats därstädes 

för väntande och förbundna sårade under strid. Antalet af 

dem, som under själfva drabbaingen komma att föras ned till 

förbandsplatsen, ställer sig dock relativt litet, då såsom nedan 

vidare skall utvecklas, den egentliga verksambeten därstädes 

vidtager först efter slutad drabbning. Därför finnes utan tvif

vel i de flesta fall möjlighet att anordna plats för sårade i nå· 

got så när tillräcklig utsträckning, och böra för ändamålet af

sedda rum förses med madrasser på durken samt med engel· 

ska kojer i mån af utrymme. 

2) Pö1·bandsmaterialet. 

Ett rationellt ordnaode af denna detalj är mycket viktig 

för sjukvårdens funktion ombord och för resultatet af den

samma. Härvidlag kom ma fyra saker i betraktande, näm

ligen förbandsmaterialets beskaffenhet, mängd, fördelning om

bord samt ordnande för mobilisering. 

Beträffande den första, beskaffenheten af materialet, så 

ligger det i sakens natur, att denna i möjligaste mån 

bör öfverensstämma med kirurgiens moderna ståndpuukt här

utinnan. Erfarenheterna från de sista krigen ha visat, att 

bästa resultatet ernåtts med en bart sterila och torra skyddsför

band; så i boerkriget, i spansk-amerikanska kriget på K u b a, 

i hvilka Kuttner och en del andra kirurger användt ett enkelt 

steriliseradt gasförband med häftplåsterkryss, i rysk-japanska 

kriget, där man å japanska sidan enligt Suzuki m. fi. haft goda 

resultat med den aseptiska metoden, samt senast hos tyskarue 

under Herreraupproret i Sydvästafrika. Man fordrar af skydds

förbandet, att det skall vara aseptiskt, absorberande och luckert, 

så att det tillåter afdunstniug från såret och sig själft. För 

fuktighet ogenomträngliga tyger eller papper få på inga villkor 

användas till att skydda förbandets uärmast såret liggande de

lar, ty det är just torrheten, som hindrar mikroorganismernas 

utveckling. I detta hänseende kunna, utom de nämnda, åt-
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skilliga auktoriteter åberopas såsom v. B1·uns, Tavel, t'. Berg· 

mann, Numc·r och Laval, Perthes, Goldarmner. 

Hur skall man kunna åstadkomma dylika förband 0111 . 

~ord? Ett absorberande och luckert materi;l faller af sig s,iälft 

1 och med användning af den vanl iga förbandsgasen och vadden . 

Dessutom skall förbandet göras aseptiskt, hvilket kan åstad· 

kommas antingen i lancl före om borcltagandet eller också å 

fartyget, om där finnes sterilisationsapparat. 

Då verksamheten å ett stridsfartygs förbandsplats, i f a n 
densamrna är utrustad i enlighet med ofvan angifna principer, 

huf.vu.d~akli_gen kornmer att likna den, sotn försiggår på en 

pohkhmk 1 land, behandlas dess förbandsmaterial i öfvereus

stämmelse med öfiigt bruk å sådana ställen och förvaras så

lunda, lämpligen steriliseradt och ordnadt, i ett förbandsskåp 

af den modell, som användes å de fiesta svenska lasarett . 

Nämnda skåp måste dock ombord göras rymligare, då man 

där får vara beredd på förbindningar i betydligt större 

skala än å vanliga sjukhus. Förbandsvadd och bindor in

läggas efter stMilisationen uti skåpets desinficerade fack utan 

särskilda omhöljen. Kompresser och bomull, den senare för 

användning vid sårbehandlingen, böra däremot inpaketeras i 

smärre portioner uti filtrerpapper på kändt sätt redan före ste

ri liseringen. På så sätt ordnadt är förrådet ständigt klart, och 

man har vid användniugeu endast att uttaga, bvad man be

höfvet· ur de olika facken. Det återstår blott att tillägga, det 

man genom anbringande af fasta ställ och sliugeiTibbor utan 

nämnvärd. svårighet kan öfvervinna de olägenheter, som upp· 

komma till följd &f att man befinner sig å ett rörligt fartyO'. 

Här .torde emellertid ej vara platsee. att ingå på de det.alje~, 
som 1 Sistnämnda afseende kuuna finnas nödvändiga. 

Emellertid behöfves om bord, på grund af skäl, som u edan 

närmare beröres, en mängd förbandsmaterial för bruk äfven 

utom förbandsplatsen här och hvar på fartyget, h varest fullt sak

k,~nnig hjälp vid anbriugandet af förbanden ej kan påräknas. 

1 Il! belysande af huru sådana förband böra vara beskaffade 
' 
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skadar det ej att anföra ett exempel på, bur förhållandena ofta 

nog gestalta sig, när ett olycksfall inträffat. Med odesinfice

rade fingrar öppnas i hastigbeten de paket, som innehålla den 

sterila gasen och vadden, hvilken hvar för sig i allmänhet 

förekomt1:1er inlagd uti betydligt större kvantiteter än bvad som 

åtgår till ett enda förband. Så mycket, som behöfves till så

ret, uttages därur. H vad har då skett med förbandspaketen? 

Jo, deras aseptiska innehåll har infekterats, d. v. s. gjorts odug

ligt för vidare användning utan förnyad sterilisering, dels ge-

110m att det skyddande omhöljet blifvit brutet, dels emedan 

vid beröringen med icke desinficerade händer bakterier inkom

mit i förbandsmaterialet. För att kringgå dessa olägenheter 

finnes ingen annan utväg, än att allt som ingår i ett förband, 

inlägges i ett särskild t, för vattenånga genomträngligt omhölje, 

lämpligast filtrerpapper, hvilket paket steriliseras i sin helhet, 

h varefter ett omslag af starkt papper tillkommer. Skall ett sår 

skötas om, behöfver då blott ett enda konvolut komma till 

användning och öppnas, uneler det öfrigt material förblir orörd t 

samt fortfarande sterilt och klart för vidare bruk. Denna me

tod är också utomordentligt bekväm, i det förbindningen, med 

iakttagande af nödig försiktighet, låter sig verkställas på ett 

säkert sätt och på kort tid samt !war som hälst, blott förban

det skaffas tillstädes. En annan fördel härmed är, att samma 

förbandstyp kan användas äfven i fredstid, h vilket alstrar vana 

,och förtrogenhet med metoden. Det torde ej vara ur vägen, 

att i detta sammanbang påpeka, huru väl dylika förband lämpa 

sig för fartyg, som ej bafva läkare ombord. Man beböfver 

blott hafva besökt en torpedbåt , som n ågra dagar varit i tjänst, 

för att inse omöjligheten för eu icke medicinskt bildad person 

att i dylika omgifningar åstadkomma en något så när tillfreds

ställande skötsel af ett sår utan att ha färdiga förband att till

gå. Sådana äro också införda i flera mariner, bland andra 

-den franska, där deras sammaosättning och storlek är noga 

reglementerad. 
Olika skadande föremål åstadkomma sår af varierande 

·slag; för ett sår af en större granatskärfva med utsträckt sön-
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derslitning af mjukdelarne behöfves ett större förband än för 

ett sår härrörande af en gevärsprojektiL För att fästa förband 

af växlande dimensioner vid olika kroppsdelar erfordras också 

olika medel; ett mycket stort förband fixeras bäst och be

kvämast med gördel , ett medelstort med binda och ett mycket 

litet med häftplåsterremsor. Det är sålunda nödvändigt att 

i de nämnda afseendena variera förbanden; dock torde de små 

häftpl åsterförbanden endast finna användning vid landstigning,. 

enär skador af gevärs- och revolverprojektil er annars höra till 

sä ll syntheterna. De s. k. första förbanden, som finnes i ar

meerna och äro afseelda att af h varje individ bäras på sig samt 

med afseende på storleken beräknade för sår af gevärskulor, 

äro alldeles för små för att kunna blihra till praktisk nytta i 

ett sjökrig. Japanerna, som i sitt sista krig från början voro· 

försedda med el ylika små första förband, nödgades också redan 

efter första anfallet på ryssame den 0 februari 190.! att utbyta 

detn mot större. De ursprungliga bestodo af tre stycken subli

mato·askompresser vikta i fVI·kant af 7,fl X 4,3 a 6,8 cm. stor-
o ' " 

lek, under det de senare större förbanden iunehöllo fyra 61 

cm. långa o·asstvcken sa m manvikta till en kvad ra t a f om kriug: 
~ h J ' 

10 cm. sida, således dock äfven de relativt stnä kompresser. 

Då emellertid, som sagdt, i hvar.1e förband ingingo fyra så

dana gasstycken, var säkerligen antalet al"set'lt att ersätta stor· 

leken. Franska marinen har färdiga förband af tre storlekar, 

alla med bindor som fixatonsmedeL Enligt författarens mening 

torde bindan i de största förbanden l~mpligen böra utbytas 

mot en crördel som är mycket lätthanr1terlibo·are, särskildt vie!. 
b ' ., 

anbringande å bålen . 

De färdiga förbanden böra förslagsvis hafva nedanstående· 

sammansättning: 
N:r 1-3 afses för användning ombord, n:r 4 för land

stigningar. Alla färdiga förband inläggas i starkt papper och. 

omknytas med segelgarn , som bekvämt kan upplösas. 
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storlek l. 2. 
l 

3. 
l 

4. 

Femdubbelt Tiodubbelt Tiodubbelt Femdubbelt 
Kompress. vikt vikt vikt vikt 

20x:W cm. 15xl5 cm. lOXlO cm. 7,5 X 7,5 cm. [ 

Bomulls-
kudde klädd 2 cm. tjock - - -

med gas. 20X20 cm. 

Fet vadd 

l 
60X30 cm. 150x20 cm. 

l 
30xl5 cm. 

l 2 cm. tjock 
lOxiO cm. 

Fixations-
Gördel af 

bomullstyg Gasbinda Gasbinda Häftplåster 
medeL I25x3o 400x12 cm. soox10 cm. 20X2,5 cm. 

l 
cm. 

Säkerhets-

l l l l l nälar. 
4 st. 3 st. 2 st. -

En annan del af förbandsmaterialet, som egentligen till
hör förbandsplatsens utrustning, men som ej sällan kommer 
till användning äfven utom denna, utgöres af skenor för 
im mobilisering af hen brott. Både enkla och öppna sådana 
höra nämligen till vanligheterna uneler krig till sjöss, och hafva 
såväl tråd- som träskenor och spjälor därför funnit riklig an
vändning. Gipsförbaud ha varit för omständliga att aubringa 
ombord å stridsfartyg och tillhöra därför egentligen sjukvårds
fa rtygen. 

H vad angår den mängd förbandsmaterial, som bör med
föras , så måste denna girvetvis rätta sig efter besättningens 
storlek och den maximiprocent, som kan förväntas blifva 
sårad. Ser man efter i uppgifterna från de sista krigen, 
så finner man , att japanerna i slaget å Yalu-ftoden af en per
sonal på 3,826 man, tillhörande hufvudstyrkan, hade 90 döda 
och 208 sårade. Totalförlusten var 7,7'J procent och de sårade 
utgjorde enbart något mer än i) proc. Emellertid förete en
staka fartyg, såsom de förut omtalade >>Hiyei» och >>Matsushima» 
betydligt högre siffror. Deras besättningsstyrkor uppgingo t!ll 
resp. 308 och 426 man och förlustsiffrorna till 18 18 och 26 59 , ' 
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procent. Ensamt sårade utgjorde 37 och 78 eller resp. 12 och 
18 proceut. I samma slag hade ett mindre fartyg, »Akagi», 15 
proc. sårade. Hos öfriga fartyg varierade förlusterna mellan 
o och 5 proc. Från spansk-amerikanska kriget, där ju spanio
rernas underlägsenhet var enorm, visade dessa i slaget vid 
Santiago en genomsnittsförlust af ej mindre än 22 procent. 
Japanerua hade i sitt sista krig 1,791 sårade af en totalstyrka 
på 23,506 man, h vilket gör 7,62 proc., således mer än 2 proc. 
högre än i kriget med Kina. Af dessa 1,7rll sårade erfordra
de 647 sjukhusvård på grund af allvarsamma skador, under 
det att 1,144 kunde behandlas ombord för medelmåttigt svåra 
eller lindriga sår. Siffror från de enskild a fartygen saknas 
ännu för rysk-japanska kriget . 

Med hänsyn till belJofvet af skenor för benbrott och luxa-
tioner må nämnas, att sårlana förekommo i en utsträckning af 
237 på 3,764 förolyckade (både döda och sårade) eller omkring 
6 proc. af samtliga skador. I detta sammanhang förtjänar 
äfven påpekas bebofvet af särskild förbandsmaterial för brän
skador, hvilka ombord förekomma i riklig mängd, dels föror
sakade af brinnande krutgas vid explosioner, dels i form af sk<l1l
ningar. Det torde vara klokt att välja ett så enkelt behand
lingssätt som möjligt för desamma, och på den grund får för
fattaren rekommendera vaselinförband . Af nämnda ämne bör 
!l..nan sålunda medföra afsevärda kvantiteter. 

Tyvärr saknas detaljerade uppgifter från de af japanerna 
besegrade kineserna och ryssarna, hvilka båda ledo af en be
tydande underlägsenhet, så väl med afseende på personalens 
utbildning, den högsta ledningen som också, enligt h vad som 
uppgifves, med hänsyn till materielen . Då deras förlustsiffror 
5 äkerligen voro betydliga och ägnade att sprida ljus öfver för
bandsbehofvet i krigstid, skulle det vara af stort intresse att 
känna tillståndet exempelvis på de ryska fartygen vid Port 
Arthur den 10 augusti och i Tsuschimaslaget den 14 augusti. 
Det enda i detta nfseende, som förf. lyckats påträffa, äro några 
kortfattade hänvisningar till ett föredrag, som en af läkarue å 
»Cesarewitsch», Splett, höll i Tsingtau samt ett referat af uppgifter 
lämnade af officerare å det nämnda fartyget , enligt h vilka man 
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där endast haft 12 döda och 50 sårade vid utbrytningen från 
Port Arthur. Angående de sårade vid Cbemulpo förekommer 
en afhandling i en rysk tidskrift, men tyvärr finnes den ej 
refererad å kändt språk. 

Vid ett försök att af det anförda bilda sig en föreställning 
om behofvet af förbandsmaterialet, blir resultatet, att man i 
första rummet. Iår vara beredd på att sköta om minst 1f4 af 
besättningen såsorn sårad, ifall fartyget med någon vidare in
tensitet kommer att deltaga i aktionen, men att detta tal un
der vidriga förbållanden afsevärdt kan stegras. Så torde t. ex. 
flaggskeppen, hvilka i regeln utsättas mera för fiendens eld än 
öfriga fartyg, ha att uppvisa betydligt större förlustsiffror än 
de senare. Säkrast torde vara att medföra färdiga förband till 
ungefärligen samma antal som besättningsstyrkan i sin helhet. 
Hvar enda man ombord har visserligen ej utsikt att blifva 
skadad, men om man betänker, att samma person ofta preste
rar ett flertal sår samt att förrådet af färdiga förband ej får 
konsumeras vid första drabbning, utau att det måste räcka till 
äfveu för eventuella ytterligare träffningar, så torde det utan 
tvifvel icke vara för mycket att beräkna ett färdigt förband 
per man om bord. Det är i alla b ändelser bättre att hafva öf
verskott än brist. I hvilka proportioner de olika stora för
bandstyperna skola ingå, är däremot ej så lätt att afgöra. 
En gång kunna de större, en gång de mindre skadorna 
öfverväga. I franska marinen beräknar man vid mobilisering 
för en kryssare om öOO mans besättning, under krig inom 
europeiska farvatten, l 00 större, 170 medelstora och 140 små 
färdiga förband, hvarförutom medföres ett bäraf oberoende 
förråd af kompresser, bomull och bindor. Japanernas uppgif
ter från deras sista krig lämna härutinnan blott relativ lecl
niug, enär deras statistik upptager totalförlusten uti oli ka ska
dor, således döda och sårade tillsammans . Angåeude enbart 
de senare finnas inga särskilda siffror. Emellertid framgår det 
tydligt. af ifrågavarande tabeller, att de stora skadorna med 
utsträckta sår gifvetvis äro i minoriteten. H vad vidare be
träffar mängden af den till själfva förbandsp latsen hörande 

,.. 
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utredningen, så ber denna i krigstid beräknas til minst 
ett. par förbaud för h varje man. Härvid må ett tagas i be
traktande, att efter slutad strid dels en bel del af dem, som 
skola transporteras om bord å sju k vårclsfartyg, dessförinnan er
hålla förband å förbandsplatsen, dels den kontingent af de så
rade, hvilka såsom tjänstedugliga fortfarande kvarstanna om
bord, uneler expeditionens fortsättning kornmer att taga för
baudsplatsens förråd i anspråk med mer eller mindre täta om
läggningar. Denua del af de sårade uppgick hos japanerna i 
det sista kriget till 2

/ 3 af samtliga skadade. Vidare kan det 
bända, att förrådet behöfves för helt oförmodade fal l, såsom 
exempel vis för ett annat fartyg med många sårade, om dess 
eget förråd blifvit förstördt, eller till förbindning af fångar, 
såsom i rysk-japanska kriget å »Kasuga», bvarest man skötte om 
ej mindre än 120 sårade ryssar, utan att. brist på förband upp
stod. Arven här gäller det, att för mycket är bättre än för 
li tet. Förbandsmaterialet tnger för öfrigt, till föl:jcl af sin kom
pressibilitet, ej stor plats i jämförelse med andra förråd, som 
behöfva medföras ombord . De mängder, som i det föregående 
omnämnts, torde utgöra minimikvautiteten, som vid. mobilise
ring ej gärna kan underskridas. Författaren vill dock tillråda 
medtagandet af ännu en dylik uppsättning af både färdiga 
förband och för förbandsplatsens behof samt inpackad så, att 
den kan stufvas undan i hål, säker för förstörelse. Ett sådant 
reservförråd är ägnadt att betydligt öka tryggheten i sjukvården. 

Som nyss nämdes, afsågos de färdiga förbanelen till för
delning pi\ vissa ställen ombord. Dessa kunna lämpligen be
nämnas förbandsposter och böra förläggas till de smärre en
heter, som finnas inom eller å ett fartyg, el. v . s. i kasematter, 
kanol'ltorn, styrtorn, eldrum, maskinrum, dynamorum, lang
ningsrum, vid lätta pjäser å öfverbyggnaderna, i ångslupar 
m . fl. ställen af samma natur. På förbandspastema finnas fä r
diga förband till ett efter å hvart särskildt ställe tjänstgörande 
personal beräknad t antal och med de olika storlekarne i läm p
liga proportioner. Hälst bör antalet förband något öfverstiga 
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personalens, enär då en viss garanti vinnes för att ej brist upp

står vid fall af många såraoe med skador, som alla erfordra 

förband af samma storlek. På förbandsposten förvaras Je fär

diga förbanden bäst uti särskildt efter deras storlek konstrue

rade lådor af plåt med öfverfallaude lock . Vid uppfällande 

af detta måste samtliga de olika förbandstyperna ligga till

gängliga. Lådorna h vitlackeras ut- och invändigt samt utmär

kas med Genevertecknet. Äro de fullt täta , så kunna förban

den ligga orörda därstädes uneler en hel expedition, och man 

inbespur sålunda den tidsförlust, som vid klart skepp skulle 

vållas af en utportionering af desamma till alla förbandsp l•Ster

na . Vidare undvikes på detta sätt den genom ur- och in

packning småningom oundgängliga nedsmutsningen och nöt

ningen af omslagen, bvilket gör de sistnämnda genomträngliga 

för damm och smuts, hvaraf förbandet slutligen blir obrukbart. 

Till motivering af anordningen med förbandsposter må 

följande anföras: U n der dra b b ni ng äro vissa enheter at farty

gets besättning strängt bundna vid utförandet af ett Yisst ar

bete i ett oftast begränsadt rnm, där personalen mestadels ge

nom sido- eller däckspansar är skyddad, men dit kommunika

tionorua i allmänhet antingen erbjuda stora svårigheter el ler 

ock fara för beskjutning, såsom t . ex . i ett eldrum eller 

kanontorn. Det är redan anfördt, att under rysk-japanska lui

get på den sistnämnda sidan l, 144 man eller ej mindre än 

% af totalsumman sårade, företedde lindrigare skador, som 

möjliggjorde deras vidare behandling å stridsfartygen. Af 

dessa måste ett afsevärdt antal hafva kunnat förbindas på 

stället omedelbart efter erhållna sår, antingen genom egen eller 

.en kamrats försorg. Denna metod bar Hera fördelar: l ) kom

mer såret att snarast möjligt erhålla et.t skyddande förband, 

som afstänger infekterande organismer utifrån, 2) äro en del 

lättare sårade omedelbart efter förbindningen åter tjänstbara, 

3) iubesparas tid uch arbete för läkaren, bvilken i stället 

får så mycket mera tillfälle att ägna sig åt de svårare fallen . 

För de sistnämnda kunna emellertid också de färdiga förban

-den blifva till nytta, enär det nämligen ingalunda är oviktigt, 
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.att dessa vid transport till förbandspintsen äro försedda med 

sådaua. Man må blott besinna, humsom på många ställen 

-ombord förflyttning af en sårad endast kan utföras ''enom lvft-
. f b J 

nmg "ör hand; först när tillräckligt utrymme uppnåtts, kan 

bårtransport vidtaga. Vid sådana manivulationer utsättes o·if

vetvi s kroppeu för en mängd vridningar ncb vändningar, s~m 
vid frånvaro af förband kunna medföra olägenheter för att 

ICke säga fara. För öfrigt måste utsikterna till läkning utan 

infektion såväl för allvarsammare som för lättare skador genom 

denna anordning förbättras . 

För att verkligen fylla sitt ändamål, förutsätter systemet 

med färdiga förband nödvändigt, att besättningarna göras för

trogna med desammas användning. Vid kurser i förbandslära 

måste därför hufvudYikten läggas på öfningar i att på olika 

kroppsdelar korrekt pålägga desamma. Den läkare, som leder 

kursen, bör till sitt biträde hafva officerare ocb underbefäl för 

instruktion ens skull. Därigeuom skänkes öfningarna mera vikt 

och ordning, hvaraE följer, att r esultatet blir bättre, oeh dess

utom lära sig befäl ocb underbefäl sakeu, något som är af be

tydelse, ty unelandragas dessa genom en skada sin post vid 

drabbuing, betyder detta genom afbrott i ledningen mera, än 

om en menig göres otjänstbar för en stund. (Å »Cesarewitsch» 

uppträdde undan för undan de äldre officerarne på förbandsplatsen.) 

-Sådana kurser anordnas först för rekryter i land och sedermera 

böra, enligt japanernas exempel, öfuiugar i förbandsläaanina 

äfven fiitigt hållas under sjötjänstens ~"ftng. Kan ma~
0

blot~ 
bibringa den enskilde individen kunskap om , huru viktig sa

ken är för honom själf, skola säkert dessa öfningar omfattas 

med rlet rätta intresset. Ju bättre behandlingeu från början är, 

desto hastigare går läkningen och desto fortare är patienten 

fullt återställd samt ånyo tjänstbar. H vad detta betvder för det 

stora hela, inses af sig själft. · 

Ytterligare en sak angående förbandsmaterialet återstår 

att behandla, nämligen det mest praktiska sättet för detsam

mas ombordtagande vid mobilisering. På den örlogsstation, 
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som fartyget tillhör, åli gger det sj ukvårdsd epartemente t att 

ombesörja detta. Själfva iord ningsställandet och inläggningen 

af förbannspaketen lämpar sig särdeles väl såsom sysselsätt

ning för konvalescenter och ledig sjuk vårdsper~on a l på statio

nernas sjukhus. Sedan paketen äro klara, steriliseras de och in

packas till det reglementerade antalet uti kistor eller korgar 

för hvarje fartyg. För att minska utrymmet vid förvaringen 

är en komprimering af förbandsmaterialet praktisk och bar 

mångenstädes funnit användning. Sammanpressningen kan 

föregå sterilisationen med ånga, enär det visat sig att denna 

det oaktadt på ett fullt betryggande sätt genomtränger gas, 

bomull och val1d. På liknande sätt iupackas den utredning, 

som är afseeld för förbandsplatserna. För hvarje fartyg skall 

fastställ as en förteckning å förbandsposterna och det antal för

band, som kommer på hvar och en af dem. Utom det ordi 

narie mobi liseringsförrådet, bör ett sådant af samma storlek 

finuas i reserv och måste båda vara klara, att när som hälst 

kunna tagas ombord. I så fall tager denna del af sjukvårdens 

mobilisering mycket kort tid. 

3) Sjukvårdstjänsten. 

Denna del af ämnet torde för öfverskådlighetens ~kull 

lämpligen böra uppdelas uti hvnd som skall utföras före, un

der och efter drabbning. 

a) Före drabbning. 

Så snart som möjligt efter expeditionens hörjan igång

sätter fartygsläkaren repetitionsöfningar med hela besättningen 

successivt, uti användning af de färdiga förbanden samt grun

derna fö r han(Hering af patienter med sår å olika kroppsdelar. 

Sjuktransportmanskapet afdelas omedelbart för si na tjäus!.gö

ringsställen under strid, och öfningar påbörjas genast. För

utom manövrering med transportmedlen samt handtransport, 

innefatta dessa an läggning af skenförband jämte reglerna för 
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lyftning af sårade ur och i bår. Med iakttagande af de lokala 

förhållandena planeras systemet för de sårades transport och 

öfrig sjukvårdstjänst uneler drabbning. 

De färdiga förbanden fördelas på förbandsposterna, och å 

förbandsplatsen ordnas därtill hörande förbandsmaterial samt 

öfrig kirurgisk utredning. Det som skall användas därstädes, 

men ej tages ombord i aseptiskt tillstånd, såsom lakan, hand

dukar och operationsrockar, steril iseras och inlägges i sina des

inficerade fack uti förbandsskåpen . Hur fördelaktigt det där

vid är att äga en rymlig ångsterilisator, inses lätt. Vatten och 

koksaltlösning för förbandsplatsens behof sterili seras och där 

edorderliga lösningar göras i ordning. 1-{eservförbandsförråclet 

öfverses och anordnas så, att det när som hälst kan tagas i 

bruk samt stufvas därefter undan på säkert stä lle. I samråd 

med fartygschefen bestämmer läkaren det utrymme i närheten 

af förb~ndsplatsen, som får beläggas med sårade under pågå

€nde stnd . 

Bomull, afseeld att stoppas i hörselgångarne för und vi

kand e af trumhinnerupturer vid skjutningen utdelas till det 

befäl och manskap, som äro utsatta för sådan risk. Vidare 

igångsättes regelbunden badning och om byte af rena kläder 

för besättningen, oftare än i fredstid, enär renligbet i dessa 

'afseenden otvifvelaktigt är af stor vikt för undvikande af in

fektion i eventuellt erhållna sår. 

Allt, som kan göras undan på förhand utföres, så att 

man, när klart skepp blåses före drabbning, endast har det 

minsta möjliga att bestyra. Om anordningarna på förbands

platsen äro tillfredsställande, bör man enligt författarens me

ning då endast hafva att: l) förvissa sig om att sjukvårdsper

sonalen är på sin plats, 2) upphälla såplösning och sprit för 

huddesinfektion , 3) framtaga en del aseptiska kompresser och 

bomull för sårbehandlingen, 4) koka instrument, kärl , sutur

och ligaturmateriaL Det bör i detta sammanbang framhållas, 

att en stor del af de förberedande göromål, som om bord å 

förbandsplatsen måste utföras at läkaren, på vårt lands sjuk

hus och lasarett nästan alltid ombestyras af särskildt utbill1ade 
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sköterskor. Fartygsläkareu är emellertid hänvisad till att reda 
sig på egen haml och bör därför från början noga sätta sig 
in i allt hvnd som på honom därvid ankommer. sterilisations
och kokapparater för ånga med sina ventiler och atlopp kräfva. 
en särskild uppmärksamhet och torde endast kunna anfö:·.tros 
åt >;jukvårdare, som äro särskildt öfvade och pålitliga. Ager 
fartygsläkaren kirurgisk specialutbildning, underlättas härigenom 
hans verksambet i ofvan nämnda nl'seenden betydligt. 

Bär är mållända platsen att fästa uppmärksambeten vid 
en del omständigheter, hvilka om också ej egentligen tillhö
rande läkarens omJ"åde, dock beröra detsamma såsom ägnade 
att förebygga allt föl' stora förluster i döda och sårade. En
ligt japanernas erfarenhet i det sista kriget visade sig följande 
försiktiahetsmått särdeles verksamma. Man är benägen att tro, 

h 

det kojer mycket lätt skulle fatta eld vid beskjutning; de ha 
emellertid befunnits vara af en alldeles motsatt egenskap och 
med stor fördel användts till beklädande af bryggor och kom
passer samt såsom skydd för lättare pjäser. Af desamm a upp
fångades en mängd granatskärfvor och endast vid ett tillfälle 
konstaterades antändning. Vidare iakttogs att eldlä med af
seende på faran för granatskärfvor var vida riskablare än den 
beskjutna sidan, hvilket finner sin förklaring i spridning~kret
sarne från de kreverande projektilerna. Ledigt manskap bör 
således ej uppehålla sig i eldlä. I stridens hetta hade kanon
betjäningarne stort behof af friskt dricksvatten. stridstornen 
för cheferna voro föga betryggande uppehållsplatser, i det 
skärfvor ofta inträngde genom synspringan och anställde 
förödelse. Amiral Togo vistades under drabbning å sin 
brygga och undslapp allt jämt oskadd. Kläder skyeldade rela
lativt bra mot förbränning af utströmmande ånga och explo
derande projektiler, hvarför afklädning för bekvämlighetens 
skull, ej är att rekommendera. Vid fall af brustna ångrör vi
sade det sig fördelaktigt, att kasta sig raklång ned på durken; 
de som sökte sig ut genom kappar och nedgångar blefvo all
tiii mer eller mindre skållade. Läkaren bör se till att ofvan- ' 
ståe1Jde försiktighetsmått på lämpligt sätt blifva bekantgjorda 
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för dem det vederbör och i bvad på honom ankommer med-· 
verka till de sam mas iakttagande. 

b) Under drabbning. 

Då närvaron af en mängel sårade ombord gifvetvis torde 
menligt inverka på ett fartygs manövrering, gör man klokt i att 
sörja för deras behöriga vård, så fort ske kan, något som också 
endast är af fördel för patienterna själfva. Deu ledande principen 
blir såluuda: att förbinda största möjliga antal på minsta möj
liga tid så bra som möjligt och uneler bästa möjliga omstän
digheter. I ett krig, som utkämpas mellan två fullt rustade, 
jämngoda och lika väl öfvade fi ender, ställa sig förlusterna i 
falln e och sårade utan tvifvel afsevärdt stora och komma sä
kerligen att betydligt öfverstiga de siffror, som ofvan äro an
förda från japanernas sista krig. Det arbete, som under så
dana förhållanden vid drabbning faller på läkarnes lott är 
icke ringa. 

Att något ingå på de olika åsikter, som framställts i litte
raturen angående läkarens verksamhet härvidlag, har ett visst 
intresse. Första punkten gäller: h var skallläkaren uppehålla sig 
under pågående strid? I detta afseende hafva divergeran
de åsikter yppat sig. Den ena ytterligheten representeras bland 
andra af engelsmannen Randall, hvilken, mycket pessimisti'3k, 
anser att hvarken någon provisorisk eller definitiv behandling 
af de sårade kan äga ru111 under strid å ett modernt krigs
fartyg. Han håller före, att skyddade förbandsplatser icke äro 
mycket att hoppas på, enär de till följd af sin svårtillgänglig
het ej kunna kom111a till vidare användning. I konsekvens 
härm ed oppon(3rar han sig mot »att Iäkarne inmuras i säker
het under pansardäck och äro fullkomligt overksamma, då de 
bäst beböfvas». Enligt hans åsikt böra i stället läkare ocH. 
sjukvårdspersonal vara så fria och rörliga som möjligt uneler 
striden samt inskrida efter eget bedömande, där hjälp erfordras. 
Randal,l förordar vidare anorduandet af s. k. »dressing stations •, 
d. v. s. förbandsposter å behöftiga ställen å fartyget . En stor 
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<:!el engelska marinläkare äro dock af en annan åsikt och vits

orda behofvet af en skyddad förbandsplats. Däremot har Ran

dall uti direktören för Förenta staternas flottas sjukvårdsvä

sende Wise funnit en meningsfrände. Enligt honom är en 

sjukvård i absolut skyeld detsamma som ingen sjukvård alls. 

Wise yttrar sig ironiskt öfver de franska och spanska kolleger, 

som intagit en motsatt ståndpunkt, att de an10e »sina lil för 

dyrbara för att riskeras under drabbning, till följd af det stora 

.ansvar, som pålägges dem efter densamma ». Han anser det 

obehöfiigt att reservera något rum till förbandsplats, då sådana 

>>kanske af oförutsedda och oöfverstigliga hinder ej skulle funk

tionera>>. Läkare och sjukvårdspersonal :3kola göra tjänst i 

första stridslinjen, där de dock »ej böra onödigt exponera sig>>. 

För öfrigt betonar vVise vikten af, att manskapet öfvas i för

bandsanläggning. 
Vid en analys af Wise's och Randalls ståndpunkt kan 

-endast deras förordande af förbandsposter samt besättningar

nes utbildning i förbandens användning vinna gillande. Hvad 

-som i det föregående anförts beträffande vissa japanska far

tygs sorgliga belägenhet i slaget å Yalutioden efter förlust af 

sjukvårdspersonal och material, är nämligen uteslutande ägnadt 

att vederlägga deras argumentering och i stället bevisa nöd

vändigheten af en skyddad uppehållsplats under strid. Något 

som äfvenledes pekar i samma riktning, äro de stora förlust

siffrorna för Iäkarne och sjukvårdspersonal i nämnda slag, 

hvilka voro ile högsta, som någon kategori uppnådt samt med 

30 proc. öiverstego den rent militära delens af besättningen, 

och med ej mindre än omkring 80 a 90 proc. maskinpersoua

lens. -- I allmänhet är hvarje anuan ombord t. o. m. chefen 

ersättlig, sedan han fallit, så dock ej läkaren, hälst om han 

ll.r ensam. Vidare kan det egentligen knappast anses tillhöra 

den sistnämnde att på stället, där de ligga, förbinda sårade 

eller i regeln personligen vidtaga de åtgärder, som omedelbart 

erfordras. Detta är i stället sjukvårdarnes, bårmanskapets och 

kamraternas sak, llå ju äfven de sistnämnda böra hafva er

hållit utbildning härutinnan. I de flesta fall kan läkaren också 
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i själfva verket ej häller uträtta stort mycket mera för någon 

i detta afseende, än h vilken matros som hälst, som förstår sin 

.sak. Man bör nä m !igen göra klart för sig, a t t man för en 

förflyttning inom bords måste använda händerna till att taga i 

ledstänger m. m., hvarvid man ej gärna undgår att smutsa 

ned sig så, att man därefter icke kan Ji:imua en sårad nåo·ot 
. b 

annat b1träde än påläggning af ett färdigt förband, hvilket ju 

är utförbart af hvem som hälst. Detta gäller för fredstid, huru 

mycket mera då under drabbning, när skott, trappor, stöttor 

m. m. befinnas sönderskjutna, och det sålunda mångenstädes 

blir förenad t med verkliga svårigheter att praktisera sig fram. 

Läkaren behöfves bättre för att taga hand om cle svårare fall, 

som verkligen erfordra hans hjälp på förbandsplatsen, och man 

kan utan öfverdrift påstå att Randalls och Wise's system re

presentera ett slöseri med läkare och sjukvårdspersonal. Från 

1l'ysk-japanska kriget föreligger en episod å japauska flaggskep

pet »Mikasa», hvilken ytterligare talar för, att sjukvårdsperso

nalen bör vara utom stridslinjen. Strax i början af kriget 

blefvo nämligen vid ett tillfälle af bårmanskapet ej mindre än 

7 dödade och lika många sårade, då de under pågående drabb

ning enligt föreskrifterna voro sysselsatta med att på oskyddadt 

ställe förbinda och transportera sårade, h varvid äfven transport

redskapen totalt förstördes . Auffret, inspecteur general för 

franska marinens sanitätsväsen och känd auktoritet på området, 

yttrar sig i saken på följande sätt: J>clet är lätt att förutse, 

hvad som inom kort skulle inträffa med Iäkarne på den eska

.Jer, där de tillätes röra sig af och an å fartygens oskyddade 

delar under pågående drabbning - det skulle ej finnas ett 

spår kvar af dem •. En annan fransk marinläkare Themoin 

som äfvenledes i förhållande till Wise intager en motsatt stånd: 

punkt, framhåller med en viss gallisk skärpa, att det enda 

tillfälle, då han skulle vilja rekommendera ett förfaringssätt i 

-enlighet med den sistnämnde, vore för det fall, att motstån

daren är till elen grad underlägsen , att ban praktiskt kan ru

briceras såsom oskadlig, något som just var förhållandet med 

:Spanjorema vid Manilla, där Wise deltog såsom läkare å 
Ticlsk1·i(t i Sjöväsenclet. 17 
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amerikanska flottan och hvarest den sistnämnda, liggande utom 
skotthåll för spanjorernas kanoner och sålunda utan att själf 
träffas af ett skott, helt lugnt nedsköt den underlägsne fien
dens fartyg. »Man förstår, att under sådana omständigheter 
sjukvården kunde funktionera under hela aktionen». Af ett 
visst intresse är onekligen att höra, bvad man säger fr ån den 
spanska sidan, som verkligen hade många sårade i det s. k . 
slaget vid Manilla. Redondo, som tjänstgjorde såsom läkare 
å »Isla de Cuba» under detsamma, yrkar bestämd t på, att läka
ren under strid skall hafva sin tjänstgöring förlagd till en 
skyddad förbandsplats. De fall, där man, såsom å det span
ska fartyget »Marques del Duero» vid Cavite, under pågående 
drabbning utan olägenhet kunnat transportera och förbinda 
sårade till och på en oskyddad trossbotten eller annan jämn
ställbar plats, bevisar icke något annat än en osedvanlig tur. 

Ett äldre franskt reglemente påbjöd, att läkaren ej fick 
lämna den skyddade förbandsplatsen under drabbning utan 
skulle kvarblifva därstädes, för att först efter densammas slut 
med fulla krafter kunna ägna sig åt dem, som fallit offer för 
striden. Man stödde sig härvid på att alla sårade böra vara 
likställda och att, enligt humanitetens lagar, endast graden af 
en skada medför prioritetsrätt vid behandlingen. En sådan 
expektativ overksamhet är emellertid motbjudande och helt 
visst förkastlig, samt numera också öfvergifven. A andra sidan 
är det gifvetvis att gå för långt, om man antager Randalls och 
vVise's ståndpunkt. Såsom i så mycket annat, så också på 
detta område; det är en medel väg, som bör följas. I franska 
marinen intager man för närvarande den hållningen, att läka
rens hufvudsakliga uppehålls- och verksamhetsort under pågå
ende strid skall vara den skydelade förbandsplatsen, men att 
han under vissa omständigheter och på vissa villkor bör ut
öfva sin tjänst iifven å andra ställen i fartyget -- läkaren är 
icke •mobil mais mobilisable>. Till detta resultat har man 
kommit efter en lifiig diskussion i speciallitteraturen under de 
sista åren, och synes nu flera andra mariner, såsom den tyska 
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och österrikiska, äfvenledes bafva anslutit si2: stem. ~ till samma sy-

I fall man å t ·· .. " nc go n armare söker klargöra för sig, h mu 
forhallandena gestalta sia ombord u 11 det· det st·'d o " . b -' Il en pao·ar 
samt hv1lka sårade då komma under behar1d· l1· ·.. t " .. d' ng Jam e om-
stan Igheterna under h vilka detta kan sJ-e a" r· det . . .. j' . . ' , c 8] OlllOJ-

J.gt ~tt blida sig en något så när träffande föreställnino· om 
SJU_kv-~rdens verksamhet, när det gäller allvar. Erfarenheten 
hm ns~t, att .. de oskyddade partierna af fartygskroppen kunna 
skadas l oerhord utsträckning genom beskJ·utninaeJl St . J "l k · . b . . ma 1a 
upp ·omma I sidor, däyk och skott, plåtar och stöttor disloce-
ras, ~appar och .trappor förstöras, öfverbyggnad och båtar skju-
tas sonder, hvarJämte eldsvåda härjar här och hvar allt d d t fi 1 · k . , un er e ene ens pro Je ·t!ler krevera Att i ett el l' k t . d . o .. . " • Y l · VIrrvarr och 
un- ei sa for.svarande omständigheter utöfva sjukvårdstjänstens 
olika delar, mses lätt måste vara förenadt med f . . l , ·h - aro1 oc1 sva-
ng eter. Sasom Auffret betonat, skulle en fri och rörlia per-
sonal .. komma att onödigt offras och detsamma bleive s~kerli-
gen a[ven fallet med en hel del såndo om d :1 t t . .

11 
.. < , e UIH er .ranspor-

~n tJ forbandsplatsen utsattes för eldens verkan Bia 1 r! t .. d . . . nc e sis namn a maste tJI l ett väsentligt antal ingå det rent militära 
el eme~Jtet ombord, d. v . s. befäl och underbefäl samt artilleri
och stgnalmatr.oser. En stor del a[ dessa hafva tjänstaöringen 
under drabbmng förlaad till ställen da"r· d b J .. b c , e genom pansar-
s ;:ydd a. ro mer eller mindre säkra för beskJ·utniuaen F" den s ·· " · b . or ' ~m saras pa en sådan plats, torde det utan tvifvel . d 
flesta fall. ställa sig fördelaktigast att kvarblifva där haJ~ ä; 
o.~ b på stallet antmgen genom egen eller kamratershjälp blifva 
~orb~.nd en. Skall han. öfver oskycldade delar af fartyget själf 
f ppso~a ~Ile~ forslas till förbandsplatsen , medan striden ännu 
ortfal, sa loper han nämligen fara att på väaen blifva ned

skJuten. För den del af bPsättningen, som hart:> sina poster på 
alldeles .oskyddade ställen , såsom exempelvis en del sianalmän 
s~aller sig däremot saken på ett annat sätt. Blifver :n på så 

.satt placerad man sårad, innebär en förflvttuiug till förb el -
plat f" l J an s sen or 1onom ej mera risk än hvad han löper på sin 
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post. Har han lyckats uppnå den sistnämnda, är han där

emot i säkerhet. Denna kategori af besättningen bör sålunda vid 

svårare skador gifvetvis uppsöka förbandsplatsen. Lättare sår 

böra de, i likhet med andra, kunna förbinda själfva genom 

anlitande af förbandsposterna. Kanonbetjäningarne vid lätta 

snabbskjutande pjäser hafva också i allmänhet sin tjänstgö

ring förlagd till oskyddade bryggor och öfverbyggnader. Då 

dessa kanoner äro afsedda till bruk mot torpedbåtar och jagare 

samt sålunda icke användas uti artilleristrid på längre afstånd, 

kommer därtill hörande personal härvid ej att i regeln utsät

tas för fara. En sammanställning från de si5ta krigen (Ni

mier och Laval) visar att omkring 75 proc. af dem som så

rats haft skador af sådan art, att de oaktadt desamma kunnat 

förflytta sig själfva. Tillämpar man detta på personal från 

oskyddade delar af fartyget, så är det mer än sannolikt, att 

denna kategori läi:unar läkaren sysselsättning å förbandsplatsen, 

äfven under det striden är i gång. Vidare kan där påräknas 

personal från delar af fartyget, som stå i pansarskyddad för

bindelse med förbandsplatsen, såsom t. ex. langningsrum, ma

skinrum m. m. Påståendet, att läkaren under själfva striden, 

ifall ingen transport af sårade äger rum till förbandsplatsen, 

skulle vara dömd till absolut sysslolöshet därstädes, tål så· 

lunda vid åtskillig jämkning. 

Uti en sjöstrid inträder emellertid då och då minskning i 

eller upphörande af beskjutningen, beroende på den taktik, 

som följes. Nämnda »paus• är ägnad att låta sjukvården ut

veckla sig. Från sin skyddade post å förbandsplatsen och den

sammas närhet gör då läkaren , eller i fall flera sådana finnas, 

den yngre af dem, rond i fartyget samt lämnar till åtföljande 

sjukvårdare och bårmanskap anvisningar om hvilka sårade, 

som kunna förbindas med färdiga förband på stället samt 

hvilka som äro i behof af omedelbar transport till förbandsplatsen. 

Vidare gifves order om påläggning af skenor, m. fl. behöfEga 

provisoriska åtgärder samt andra speciella föreskrifter, såsom 

~xempelvis angående lyftning af svårt skadade m. m. Där

under kan läkaren också själf komma i tillfälle att personligen 
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öfvervaka eller deltaga i arbetet, när så påfordras. Börjar be

skjutningen ånyo, få vederbörande naturligtvis skyndsamt åter 

uppsöka förbandsplatsen, där de som burits ned eller själfva 

förfl yttat sig dit, tagas under behandling. :U n der följande 

pauser (samt efter drabbningens slutliga upphörande) äga åter 

liknande ronder rum. För att tjänsten skall kunna funktio

nera på detta sätt, är det emellertid absolut nödvändigt, att 

inträdet af »pausen» på ett tillförlitligt sätt kungöres i farty

get, något hvarom också de sårade, som äga förmåga att för

flytta sig själfva, beböfva underrättas, och torde detta lämpli

gast ske medelst hornsignal i likhet med uti franska marinen 
' 

där för ändamålet en särskild signal »la visite» finnes. rlfven 

mellan pauserna torde tillfällen kunna uppstå som göra läkarens 

närvaro särskildt önskvärd; såsom t. ex. efter explosionsskador 

en masse. I så fall tillkommer det fartygschefen att på eget 

ansvar beordra läkaren till olycksstället. Ett sådant aflägsnan

de från förbandsplatsen bör dock uteslutande ske på de mest 

tvingande grunder. Förutsättnino- härför är dessutom att far·-
b , 

tygets kom m unikatiansväsende för ordergifning och rapporter 

sträcker sig äfven till förbandsplatsen. 

Med afseende på sjukvårdstjänsten under drabbniug åter

står att behandla: bårmanska pet, transporten af sårade inom

bords samt sårbehandlingen. 

H vad först angår bårmanska pet, så utgöres detta i all

mänhet af hofmästare, kockar, skrifvare och förrådsmän samt 

till musiken hörande personal. I flera mariner, såsom den 

japanska, äro också fartygsintendenterna under drabbning 

ställda till sjukvårdens disposition, hvilket förefaller att vara 

ett efterföljansvärdt exempel. Det kan nämligen för en ensam 

läkare blott vara fördelaktigt att till bi träde h af va en person 

på högre bildningsnivå, om blott denne genom föregående ut

bildning är så pass förtrogen med saken, att ban kan göra 

verklig nytta. På utbildningen af det egentliga sjukvårdsrnan

skapet är här ej platsen att ingå. Det bör under föregående 

tj änstgöring och kurser vara förbered t för sin u ppo-ift i krigs-
. 

b 

t1d , hvilken består i att vara läkames närmaste biträden. Bår-
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manskapet, h\•ilket, som nämndes, rekryteras bland ekonomi 

personalen ombord och som vid drabbning uteslutande står 

till läkarens förfogande, måste för detta ändamål hafva bi

bringats färdighet i såväl uti vertikal, som harizontal bår

transport samt i principerna för lyftn ing och handterande af 

sådana, som på grund af sina sår måste bäras till förbands

platsen, såsom patienter med bukskador, medvetslösa, sårade 

med l::esioner å de nedre extremiteterna m. m. Om det är 

möjligt, bör häls t ett färdigt förband an bringas, innan trans

porten vidtager. Det är nämligen, som förut påpekats, vid en 

del skador (genomträngande buk- och ledgångssår, öppna ben

brott) af största vikt att ett förband eventuellt med skena på

lägges, innan patienten utsättes för de med en förflyttning 

förenade lägeförändringarna. DärfÖr måste man fordra, att 

transportpersonalen erhåller en mera ingående utbildning här

utinnan än besättningen i öfrigt. Visserligen meddelar Suzuki, 

att japanerna i sitt sista krig, nödgades föra omkring ~/3 af de 

sårade utan något förband till förbandsplatserna och att sår

läkningen däraf ej försämrades. Detta förfaringssätt torde dock 

vid nyssnämnda art af skador få betraktas såsom en nödfalls

utväg, och kan endast tillrådas vid enkla mjukdelssår. Har 

man anslutit sig till principen med färdiga förband, såsom den 

i det föregående blifvit framställcl, behöfver bårmanskapet ej 

medföra några sådana, enär ju tillgång därtill finnes å för

bandsposterna . Fordom Jades mycken vikt vid att sjukvår

darP. och bårmanskap skulle äga kännedom om stillandet af 

blödningar och för ändamålet medhades ombord en mängd 

touruiquetter. l\Ian kan numera vara tämligen lugn i detta 

afseende. Yttre förblödning till följd af sär genom granat

skärfvor och splint är nämligen en stor sällsynthet, såsom 

framgå exempelvis af att på 1,400 sårade vid Santiago, enligt 

Lagat·des uppgift, ingen yttre blödn ing föranledde döden och 

ej ens någon ligatur behöfde anläggas. Hufvudsaken af bvad 

som i kunskapsväg beträffande sysslorna med de sårade bör 

bibringas transportmanskapet är sålunda angifven med det 

ofvan sagda. Dessutom bör naturligtvis denna personal göras 
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noga förtrogen med förbandsposternas belägenhet liksom med 

.de passager och kappar, som äro afsedda att användas vid de 

sårades transport. På stora fartyg med ett kompliceradt inre 

.är det sistnämnda en viktig detalj. Då bårmanskapet i regel 

är af en mycket heterogen sammansättning, torde dess utbild

ning ej böra till den lättaste sidan af fartygsläkarens verk

samhet. Klokbeten bjuder därför att ej försumma denna sak 

utan, efter japanernas exempel, med minst ett par timmars 

lektioner i veckan under hvarje expedition sätta nämuda man

.skap in i deras skyldigheter. 

Vid diskussionen om de färdiga förbanden har det redan 

betonats, att all personal ombord måste känna till användnin

gen af desamma. Härtill bör dock ytterligare fogas de enk

laste begreppen angående hand tering af sårade, enär, såsom 

någon uttryckt sig, efter drabbningens slut hela besättningen 

blir bårmanskap. För spridande af kunskap härutinnan torde, 

förutom praktiska öfningar, en i få, klart uttryckta punkter 

gifven sammanfattning vara särdeles nyttig. En tryckt sådan 

borde utdelas till !war och en ombord. Man skulle kunna 

invända, att manskapet ej kan åstadkomma så särdeles myc

ket på grund af brist på transportmedel, då ju ett fartyg ej 

.är försedt med bårar i obegränsad mängeL Det har emeller

tid visat sig, att transport med blotta händerna är ett enkelt och 

bra sätt, som kan utföras af en, två eller tre personer om 

hvarj e sårad. Japanerna, som använde sig häraf i stor utsträck

ning gjorde för öfrigt den erfarenheten, att inlärda regler och 

handgrepp med afseende på bårar m. m. under stridens upp

hetsnin g ej kormno till utförande. Handtransporten rnåste för 

öfrigt å ett krigsfartyg ofta komma till an vändning, ty hur 

skulle man på annat sätt kunna praktisera en sårad ut genom 

·ett torn eller upp genom en trång och krokig eldrumsneclgång? 

Härtill kommer, att i fredstid tillgäugliga passager, under stri

den helt säkert ofta blifva spärrade genom oförutsedda hinder 

till följd af beskjutningens förstörande inverkan. 

Med afseende på bårmanskapets tjänstgöring, så är det 

j sammanhang med läkarens tjänsteutöfning und er drabbning 
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redan framhållet, att den endast bör försiggå under pauserna 
samt efter stridens afslutande. Dessemellan skola sjukbärarue 

hålla sig på skyddadt ställe i förbandsplatsens närhet. Det 
kan synas inhumant att ej ombesörja hämtning af de sårade 
annat än under pauserna, enär de då få vänta på hjälp af 

en läkare, som ju dock hela tiden finnes ombord. Ett skä1 

härför var att ej utsätta de sårade för nya skador vid passe
randet af oskyddade ställen, ett annat att ej onödigtvis offra 

sjukvårdspersonalen. Det gäller härvidlag att af två onda ting 
välja det minst onda, och säkerligen är det inhumanare att 

med riskerande af sjukvårdspersonalens !if utsätta hela besätt
ningen för vådan af en afsevärd inskränkning i sjukvårdens 

funktion. 
De sista åren har inom de flesta mariner pågått en sträf

van att erhålla goda transportmedel för sårade och en mängd 

bårtyper, kojer och hängmattor hafva uppfunnits. Man har 
sökt göra konstruktionen sådan, att redskapen kunna användas 
till transport i såväl horizontel sorn vertikal riktning. För 

sistnämnda syfte har det bli f vit nödvändigt att gifva bårarua 
karaktären af ett sammansatt planurn inklinatum för hela krop

pen, d. v. s. så att den sistnämnda hvilar med lindrigt böjda 
knä- och höftleder. Är båren rak, måste patienten däremot 

fastsurras med omständliga snör- och spänninrättningar. Bå-
rarne bestå i regeln af en mer eller mindre lätt metall- eller 

träställning inuti hvilken segelduk är spänd. ställningen är 
än afdelad i flera mot hvarandra ledande stycken, hvarigenom 
den kan gifvas formen af en stol, såsom tyska flottans , Trans

portstub h eller ock fast i ett enda stycke såsom svenska flot

tans sjukbår. Alla bårar äro försedda med gördlar och spänn
tampar på lämpliga ställen för att fixera patienten vid trans

port i olika lägen. Eu på växlande punkter anbringbar han
fot möjliggör vidare firning och hissning af båren under olika 

lutning, hvilket kan vara af vikt, t. ex. vid trånga luckor 

och kappar. Hur inventiösa bårtyperna än äro inrättade, 
bereda dock särskildt trånga och krokiga passager svårigheter. 

En del praktiska detaljer vid transporten ha tillkommit på 
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olika håll. Amerikanarne lägga plankor utefter skeppstrap
porna och låta så båren likt en kälke åka ned utefter desam 

ma. Engelsmännen använda backlagsborden för samma ända
mål. Österrikarne hafva sin bår försedd med ettskidliknande 

underrede, hvilket gör, att den med lätthet glider utför äfven 

icke jämna ytor såsom t. ex. en vanlig skeppstrappa, så kal
lad »Gleittransport», en metod, som på lämpliga ställen kan 

vara betydligt bekvämare än firning med talja. Mindre lyc
kade äro de bårtyper, som bestå af en bopfästbar koj, försedd 

med en eller flera tunnare träskenor insydda längs efter för 
styrselns skull. En sådan är tyskames »Transportbängematte:. 

som med alla insnörningar och spänningar för patientens säker
het vållar stor tidsutdräkt. I en del mariner använder man 

flera olika transportmedel ombord, såsom t. ex. för den borizon
tella utefter rymliga däck och passager vanliga raka landstig

ningsbårar af armeernas modeller och för vertikaltransporten 
särskildt konstruerade bårar. Detta system förutsätter så
lunda en omflyttning af den sårade vid öfvergång från det 

ena till det andra transportsättet. De större marinernas slag
skepp med sina många däck och tvärsektioner hafva i allmänhet 
hvarje förbandsplats försedd med en väg för vertikaltranspor

ten, hvilken leder direkt dit ned eller till den närmaste om
gifningen. Bårarne firas medelst en talja, anbringad öfver 

den högst upp belägna af lodräta passagens olika luckor. Till 
dessa konvergera horizontaltransporterna från däcken, och, 
transportmanskapet är afdeladt särskildt för horizontal- och, 
särskildt för vertikaltransporten . 

(Forts.) 
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Farorna af undervattensnavigering, 
verkliga och inbillade. 

Af L. Y. Spear, f. d. Mariningeniör i Förenta staternas flotta. 

Öfversatt från Harpers weckley af P. A1·senius. 

För människor i all mänhet är uudervattensnavigeringens 

.dramatiska egenskaper de mest anslående och det följer häraf 

ovillkorligt att de skola öfverdrifva farorna och få en mer än 
vanligt stark känsla af skräck då olyckshändelser förekomma. 

En opassionerad och ej teknisk diskussion af detta ämne 

torde därföre vara värd uppmärksamhet, men af utrymmes
skäl måste den inskränkas till de särskildt för undervattens
navigering egendomliga fall, utelämnande dem, för hvilka Ull

dervattensfartyg äro utsatta i lika grad med öfriga fartyg -

exempelvis explosioner. 
Alla nyare undervattensbåtar äro vid gång under vatten 

lättare än det vatten de deplacera, det vill säga, deras sträf
van är alltid att återvända till vattenytan, så att i händelse 

af fel på dykapparaten, blotta stoppandet af propellrarna för 

dem uppåt. 
Under normala förhållanden, med skrofvet oskadadt kunna 

de därför icke sjunka utan genom användande af kraft medels 

propellern . Denna bärighet är emellertid mycket liten, unge

fär 360 kg. i ett fartyg af 200 tons deplacement.. Om där
före vikten på något vis ökas, kan sjunkning hindras endast 

;genom hastigt ökande af bärigheten. Den förnämsta metoden 
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•fö r att åstadkom ma denna ökade bärighet, är ett hastigt ut
·drifvamle af vatten från ballasttan kar ne, för llvi lket ändamål 
tre olika system äro ano rdnade, näm ligen lu ft, maskinpumpar 

.och handpumpar. Af dessa är luftsystemet icke endast det 
kvickaste utan äfven det säkraste och det som är minst utsatt 

för att bringas i oord ning af inkommande vatten. Pumparne 
.ä ro därföre att betrakta som hjälpmedel och säkerbeten i främ
·sta rummet beroende på Juftsystemet, som bör kunna använ

-das vid djup af öfv-er 70 meter . 
En annan metod, som stundom begagnas, är användan

det af en fä llbar vikt, vanligen i form af en lös köl som kan 

frigöras efter behag. Fördelen med denna är att bärighet här
igenom kan åstadkornmas mycket hastigt och att den är fu ll

,komligt oberoende af vattendjupet. 
Olägenheterna äro följande: för det första finnes ej sä

-kerhet att fallvikten funktionerar då den behöfves -utan ofta 
·upprepade prof, men torde det vara opraktiskt att, pröfva appa
raten hvarje dag, emedan fallvikten förloras vid pröfningen, 

om den ej är utbojad, lwarefter båten måste gå i docka för att 

åter få den fastsatt, för det andra upphör båten att vara en un
dervattensbåt sedan kölen är släppt, enär den ej åter kan dyka 
ti ll följd af för mycken bärighet, för det tredje kan vikten ej 
vara S)"nnerligen stor utan att inskränka på andra viktiga de

ta ljer. Dessa olägenheter äro orsakerna att lös köl ej kommit 
.i allmänt bruk; i några fall har den visat sig ändamålsenlig, 

i andra icke. I alla händelser kan man med bestämdhet säga 
att den enda verkliga och allvarsamma fara, för hvilken en 
·Undervattensbåt kan utsättas är vatteninströmning. Det skulle 

kunna hända att genom någon ovanlig orsak hela besättningen 
samtidigt skulle förlora medvetandet eller på annat sätt brin

gas ur tjänstbarhet. Simile sådant inträffa vid ett tillfälle 
·då båten var ställd för dykning, skulle den fortsätta nedåt tills 

den nådde hafsbotten. Lyckligtvis kan denna fara förhindras 
och är afbjälpt åtminstone å de sista Förenta stateroas typer 

genom en fullkomligt pålitlig automatisk apparat, enkel i an
•Ordningen och hvilken kan pröfvas utan att båten dyker. 
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Denna fara, hur aflägsen rlen än synes, är sålunda pål 

ett betryggande sätt upphäfd. 
Alla verkliga faror som kunna ifrågakomma äro inne

fattade i ofvanstående och utrym me hindrar någon längre· 

diskussion om inbillade faror. Det är tillräckligt att nämna 

att årtal af praktiska försök och tusentals undervattensproftu

rer i alla delar af jorden och under olika väder och vindför

hållanden hafva tydligen visat att alla problem rörande navi

geringen af undervattensbåtar under vanliga förbållanden äro 

lyckligen lösta . Faran af okontrollerade dykningar, uppnående 

stora och för båtens motståndskraft farliga djup äro därföre 

imaginära. Detta blifver ännu tydligare, då man betänker att 

ett djup af 15-18 meter är det största, som kan vara af nå

gon taktisk nytta undBr det båten själf kan motstå vatten

trycket vid 93 meters djup. Här är således en stor säker

hetsgrad. Farhågor hafva ofta yttrats att navigering i grundt 

vatten är farlig för undervattensbåten genom faran att vid. 

grundstötning få fartygsbotten sönderslagen, men då båten vid 

dykning väger mindre än ingenting kan intet större kross

ningsmoment uppstå genom stöt mot botten. 
Detta har praktiken visat upprepade gånger och kan ej, 

bortdisputeras, men antag i alla fall att båten skulle få en 

bräcka i botten, så är det ändå ej troligt att några svårare re

sultat skulle uppstå, då balla&ttankar förut fyllda med vatten 

sträcka sig utefter nästan hela fartygets längrl, och ett hål i 

fartygsbotten endast skulle orsaka att vattnets tryck verkade å 

inre botten. Intet vatten kunde intränga i fartyget, ej häller 

komme dess viktförhållanden att ändras. 
Sedan vi nu uppdragit de allmänna grunderna skola vi 

i kortbet undersöka de olyckshändelser, som inträffat under de 

senaste åren, ty om vi finna att orsakerna till dessa äro oskilj

aktigt förbundna med undervattensbåtar och utan botemedel ,. 

kan det verkligen vara rättvist att se snedt på hela systemet,. 

men finna vi åter att detta icke är fallet, finnes ingen ursäkt. 

för de af räddhåga dikterade förslag, som stundom höres om 

slopande af hela detta värdefulla vapen . Listan innefattar de 
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.engelska båtarne A l och A 8, de franska båtarue Farfadet och 

Lutin samt den ryska båten Delpbin, hvilka alla under de se

nare åren gått till botten med stor förlust af människolif. 

I fallet Delphin hade ett ovanligt stort antal män för

samlats ombord i båten och ballasttankarne fylld es under det 

luckan var öppen . Naturligt nog fylldes båten genom luckan 

DCh sjönie Utredning af en sådan grof och nästan otänkbar 

inkompetens och dårskap är onödig. Intet förutseende i kon

struktionsväg kan någonsin förebygga en sådan olyckshändelse 

och då orsaken tydligen icke låg i båten , kan den utan vi

dare affärdas. 
Fallet Farfadet var nära liknande. Båten var sannolikt 

beredd att dyka eller under dykning, då det upptäcktes att en 

lucka var oordentligt tillstängd och läckte . På något oförklar

ligt sätt råkade besättningen under försöken att stänga den i 

stället öppna den och båten fylldes delvis med vatten och sjönk. 

Detta var ett särskildt upprörande fall då det synes att besätt

ningen lefde under många timmar efter sedan de lyckats 

hindra inträdet af vattnet. 
Den vattenmassa som inkommit var emellertid större än 

den bärigbet som kunde fås genom släppande af löskölen och 

tömmande af ballasttankarne, hvilka i denna båt voro af min

,dre kapacitet än hvad som nu för tiden anses som nödvän

digt. Detta särskillda fall hade di:j.rföre i första hand sin or

sak i en förening af möjlig vårdslöshet med en illa konstrue

rad lucka och då en säker lucka är en enkel affär, synes rlet 

ej finnas något skäl för att denna olyckshändelse skall upp

repas. 
H vad beträffar den engelska båten A 8 gick den med hög 

fart under abnorma omständigheter och drefs under vatten 

med en öppen lucka, som besättningen ej lyckades stänga i 

tid för att förhindra katastrofen. Vittnesbörden från under

sökningsförrättningen visa tydligt att båten var i en abnorm 

kondition med hänsyn till sin bärighet och antyder äfven att 

bärigheten var mindre än chefen trodde. Under dylika för

hållanden och med deuna egendomliga konstruktion på lucka, 
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borde förs iktigheten hah·a manat till stängning af luckan , hvil

ken ej behöfde vara öppen och sålund a orsaka olyckan . 

Ihågkommande detta och ihågkommande äl"ven att till

ståndet var abnormt och onödigt ocil ej förutsedt i konst ruk

tionen, kan man säga att ej häller detta fall kan framvi sa nå

gon vanlig eller nödvändig fara , hvarföre äfven cl enna olycks

händelse bör klaEisificeras med den förra . 
I fallet den engelska A l blef toppen af styrtornet ram

madt af en ångare, kollisionen resulterade i läcka genom luckan 

som sprang upp, men för öfrigt ej i någon svårare skada på 

skrofvet. Efter kollisionen åkte emellertid båten uneler kölen 

af ångaren efter hela dess längd, uneler hvilken tid tillräckligt 

med vatten för att sänka båten hade inkommit, ehuru det ej 

alls är säkert att läckan var af tillräcklig storlek att sänka bå

ten ifall all vattenballast genast hade blifvit utblåst . Detta 

blef tydligen icke gjordt och orsaken förblifver ännu outredd. 

Den allmänt antagna teorien att hela besättningen för ögon

blicket bedöfvades genom stötens styrka synes ej vidare tro

värdig. I alla händelser visar denna sorgliga olyckshändelse 

nödvändigh eten af den automatiska anordning, som förut blifvit 

omnämnd. Den tyder äfven på nödvändigbeten af en annan för

bättring, som numera i allmänhet anordnas, nämligen anbriu

gandet af en vattentät lucka mellan styrtorn et och båtens inre. 

För så vidt man nu kan bedöma, skulle A l ej bafva sänkts 

om den varit försedel med dessa två säkerhetsåtgärder. Man 

kan därföre tryggt säga att, som saken nu står, detta fall ej 

innebär någon inneboende eller oundviklig farn . Emellertid 

är själfva hufvndorsaken till denna olyckshändelse, nämligen 

kollision med skada af båtens öfre delar den allvarsammaste 

fara båten kan utsättas för och vilja vi längre fram återkomma 

till detta fall. 
I sista fallet »Lutin • felas detaljeraile uppgifter för att 

fatta en bestämd mening. Tidningsnotiser antyda att båten , 

sedan elen gjort två lyckade nedgångar, dök för tredje gången 

hvarefter intet syntes af henne förutom en ögonblickli g glimt 

af hennes bog. Dykarens rapport visar att båten sjönk på 
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omkring 35 meters vatten och vidare att styrtornets lucka var 

öppen och båtens ime full af vatten samt alla fällvikterna på 

sina platser, utom en som blifvit frigjord . Det säges, att den 

officiella undersökningskommissionen rapporterar olyckan som 

beroende på en stor läcka i aktern. Denna förklaring är knap

past hållbar, då det ej finnes något som antyder en kollision 

och ingen förklarande orsak kan tänkas, som kunde orsaka en 

läcka af sådant omfång att den kunde öfvervinna luftsystemet 

och pumparnas arbete. För närvarande kan mycket litet sägas 

om detta sorgliga fall annat än att det väl belyser ett af skä

len mot fällvikten, nämligen deras otillförlitlighet, hvarjämte 

det faktum att styrtornet var öppet är ganska betecknande. 

Med en öfverblick öfver det sagda, ku:1na vi framhålla , 

att orsaken till den ena olyckshändelsen ännu ej blifvit nöj

aktigt förklarad och att orsakerna till de andra fyra ej på nå

got vis kunna sägas bero på fel , som vidlåda undervattens

båten. Vidare att tre af dessa fyra fall aldrig borde inträffat 

å ifrågavarande båtar och att uneler det den fjärde uppstod 

från en verklig fara , för hvilken undervattensbåtar äro utsatta, 

kunde möjligen de fatala resu ltaten hafva undvikits genom två 

jämförelsevis enkla konstruktionsförändringar. 

Af ofvanstående borde det vara tydligt att den största 

faran för en und ervattensbåt li gger i kollision med andra far

tyg. Det vore dock långt ifrån sanningen att antaga, att så

dan kollision ovillkorligen resulterar i svåra skador å under

vattensbåten, ty författaren känner åtminstone 8 tillförlitliga 

fall där en undervattensbåt varit i kollision utan nämnvärd 

skada och dessa fall kunna ställas emot det enda fallet af »A 1» . 

Det oaktadt är det chefens skyldighet att iakttaga den störs ta 

försiktighet i detta afseende, och om han föresatt sig att und

vika kollisioner, äro utsikterna därtill goda, då han kan ma

növrera sin båt både i harizontal och vertikal led. I första 

hand bör man undvika bräcka i öfra delen af skrofvet, ty om 

läckan erhålles längre ned är det möjligt att hålla vattnet till 

hålets nivå medelst komprimerad luft och häri genom skulle 

besättningens utsikter för räddning betydligt förbättras . Detta 
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:]eder ofrivilligt till den mycket omordade frågan om lämplig
.heten att förse undervattensbåtar med ÖJedel för besättningen 
,att undkomma från en sjunkande och redlös sådan. Det fram
rrår af hvad som sagts att med en sjunkande och redlös båt 
b 

menas en mer eller mindre vattenfylld och i allmänhet mera 
.. än mindre. Detta faktum är af stor vikt i betraktande af frå
gan om möjligbet att undkomma och är hufvudskälet !war
före ej anordnandet af ett dykarerum i botten blifvit användt. 
Till följd af det inkomna vattnet kunde båten i första hand 
vara i ett sådant läge att det vore omöjligt att utkomma och 
i andra fall skulle vattnet hindra tillträde till eller begagnande 
af detta rum. Om af en lycklig tillfällighet intetdera af dessa 
fall inträffat, är dock metoden begränsad till ett visst djup; 
vid för stort djup skulle mannen, som lämnade båteu, troligen 
drunkna innan han nådde ytan eller, om han undslapp detta, 
.blifva urståndsatt genom den dykaresjukdom som kallas >ben d s:. 
så att han skulle drunkna hjälplös på ytan. Lösningen ligger 
. därföre ej på detta håll. 

En metod att utkomma från båtens topp finnes och denna 
.är mind re utsatt för att göras obrukbar genom vatteninström
ning och är därföre att föredraga. Den är ännu begränsad 
till vissa djup, men det är ej otroligt att detta problem kan 
fullständigt lösas med tiden. .Förutom försöken att möjliggöra 
besättningens undkommande från en sådan båt, har mycket 
arbete nedlagts på räddningsmetoder på andra vägar, såsom 
hjälp utifrån. Detta utgår från att bereda förbindelser, t. ex. 
aenom införandet af luft om luften ombord skulle vara för-
b 

brukad eller gått förlorad. Läget af en förolyckad Mt kan 
utvisas genom en boj, som, fästad till en loggrulle, fast utan
på fartyget, kan frigöras vid sjunkning -- denna kan äfven 
tjäna till telefonförbindelse med båtens inre. Denna apparat 
. är afprofvad och befunnen god och apteras nu på N. S. un
dervattensbåt Plunger. 

Svårigheterna att lyfta en sjunken undervattensbåt genom 
·yttre medel fort nog att rädda de innevarandes !if, äro myc
.ket stora. Vikten, som skall lyftas, är ansenlig och det är 
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syoneriigen svårt att fästa tillräckligt starka kablar omkring 
skrofvet vid stort djup och svår sjö. 

Captain R. H. Bacon, R. N. förut befälhufvare för de 
.engelska Undervattensbåtarne och nu chef på det mycket om
talade slagskeppet Dreadnogubt har ganska uttömligt behand
Jat detta ämne i ett föredrag inför the Institution of Naval 
.arcbitects i London förr& året. Med afseende på deunes stora 
erfarenbet med undervattensbåtar, kan föreliggande artikel ej 
få en bättre afslutning än anförande af bans egna ord. 

»Slutligen hoppas jag, att jag varit i stånd att för eder opar
tiskt framlägga den relativa säkerheten af undervattensfartyg jäm
förda med vanliga fartyg. Jag tror att ni alla vilja instämma 
i att farorna vid detta arbete i allmänhet öfverdrifvas. Att 
det erfordras ständig vaksamhet är ovedersägligt, men med 
användande af försiktighet behöfver ingen farbåga uppstå att 
-olycksprocenten skall blifva större än i andra grenar af tjän-
-sten. Att med ökning i antalet båtar olyckshändelser stundom 
komma att inträffa, är otvifvelaktigt, ty h varhälst stora kvan
titeter lätt tillgänglig energi äro samlade måste fara föreligga, 
men att denna finnes tillstädes i en öfverdrifven mängd inom 
undervattensbåten ~ir ej sanning. Ingenstädes är möjligheten 
af olyckstillbud bättre känd än bland dem, som bemanna bå
tarne och ingenstädes skulle iden om utomordentliga risker 
stmkare förnekas. 

Det finnes emellertid en annan slags fara , som torde 
komma, ehuru den ännu ej framträdt och det är, att, i önskan 
att undvika risker, båtames effektivitet förminskas både genom 
konstruktiva åtgärder och genom att göra deras öfningar min
dre påfrestande än hvad som fordras att simulera krigstill
stånd. Det vore bättre att. ej hafva några båtar alls än låta 
sådana begränsningar krypa in . 

För r:ärvarande kunna vi lugnt säga att det arbete bå
tarne göra äro fullt ut krigsmässiga öfningar och att ingen
dera af de två beklagliga olyckshändelserna med undervattens
båtarue har på något vis förminskat allvaret af deras taktiska 
.arbete. Hela land ets deltagande i det olyckliga öde, som 

T id.,kri(t i Sjör r'i.<endet. 18 
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drabbade dessa män , hvilka såsom frivil1iga voro de bästa il tjänsten, är ägnadt att leda till ö[verdritter rörande de ver~liga farorna vid undervattenstjänsten. Det lir mera utom an inom flottan som farhågorna för säkerheten hos unelervattens-
båten uppstått». 

-- 216 -

Ny djupregleringsanordning för torpeder. 
.\. B. .T on e,.;, 1-'iumr, (Jsterrikc. J'atrnt. 

L:ppfi nniugen atser förbättringar i rle organ , \1\' ilka afse att hi'tlla torpeden på rätt <1jup i banan och ltvilka organ å nuYarancle modeller utgöras af hydrostatiska pistonen och pendeln. Uppfinnaren låter, i stället för den förut brukligft f:iä(lern, en belastad ann motverka yattentrycket å hydrostatiska pistotl el1 . 
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Uti hemliga rummet, hvilket undertill har hål för insläp
pande at vatten, sitter djttp?'egle?·ingshuset (c), hYilk:et täckes 
af locket (u). Hydrostatiska pistonen (m) rör sig i centrum af 
locket och fortsättes uppåt ar en centr·umstång (k). Från loc
ket uppgå 2 st. plåtar (d) mellan h vilkas ö fra del lagrar en 
ctxel (b) med en nedåtgående arm (f) försedd med en flyttbar 
vikt (g) och en horir,ontel arm (h) förenad med hydrostatiska 
pistonens centrumstång. Från hydrostatiska pistonens under
kant utgå en serie af länlcstcinger (v) till reservomotorn (w) . 

Då torpeden befinner sig i horizontellt läge på sitt rätta 
djup hålla hydrostatiska pistonen och vikten hvarandra i jämn
vikt. Ökas vattentrycket trycker hydrostatiska pistonen in 
lyftande vikten; minskas åter trycket tryckes pistonen ut, åver
kad af vikten. Erhåller torpeden lutning med spetsen nedåt 
minskas momeutet ar vikten och hydrostatiska pistonen tryc
kes in . Lutar torpeden med spetsen uppåt inträffar motsatt 
förhållande . Genom att flytta vikten kan djupet på torpeden 

regleras. (Ur "Engeneering >>). 
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Meddelanden från främmande mariner .. 
(Af:>ll1tadt den 20/r. ID07.) 

Norge. 

Marinpolitik. Stortingets militärkommitte framhåller i; 
sitt betänkande öfver innevarande års budgettörslag bristen på 
en flottplan, baserad på sjökrigsmaterielens nuvarande stånd
punkt, er farenheterna från senaste sjökrig, äfvensom landets. 
nya krigspolitiska ställning. En hemställan göres därför till 
regeringen att snarast möjligt, hälst till nästa storting, fram-
lägga en sådan plan, upptagande: 

erforderliga fartygstyper och deras hufvudegenskaper ;. 
antal fartyg af h varje typ; 
fartygens sannolika kostnad och » lifslätwd » · samt 

b ' 

erforderligt årligt nybyggnads- och underhållsanslag. 

Fartygsmaterielen . Regeringens förslag till fartygsbygg
nad (se förra årgångens 6:e häfte) har af stortinaet blifvit bi
fallet. Den nya materiel, som i enlighet ,härmed ~kulle lwm ma 
att tillföras norska flottan, utgöres af en jagare och en under
va~tensbåt. Sannolika kostnaden för en undervattensbåt upp-
gats 1 budgetförslaget till 7- ä 800,000 kr., men blifver kost
naden för den nu beslutade båten 1,100,000 kronor. Anbud, 
ha d~ . inkommit från 6 firmor i olika länder; efter grundlig 
pröfmng stannade man slutligen för det anbud, som ingifvits 
från Germania-varfvet i Kiel. Båten uppgifves skola erhålla. 
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ett deplacement om 2.J.O tons i unden·attensläge och 200 tons 

på vattenytan; farten i de bägge lägena skulle bli E\'a resp . \J 

ocb 12 knop. Som f. 11. båtar af ungefär denna typ itro Ull· 

der byggnad vid nämnda varf för Tysklands och R~·sslnnd s 

räkning, skall kontraktet ej und erskrifyas , förrän nämnda bh

tn r äro levererade ocb man sålumla fått vissbet om deras an

vändbarhet. Båtens leveranstid blir 2 år. - Stortingets mili· 

tärkom mitte påpekar i detta sammanbang vikten af att det i 

tid vlaneras för utbildning af för unrlenattensbatar erforder

lig personal, äh·ensom att för bergning af shelana bätar lJehi.\1-

lig I!Jateriol anskaffas. 

Öfningar. Regeringen balle af ekonomisk hänsyn 8] fill

sett sig kunna i budgetförsinget uppföra ett a[ kommenclernn

cle amiralen begärclt anslag för ett pansarfnrtygs expedition till 

Norra Amerika. tiedermera har kommenderande amiralen, sit

som i förra härtet omnämndes, framlagt ett nytt förslag i nm· 

net, byarigenom kostnaderna för expeditionen skulle betydligt 

nedbringas. Kadetternas öfningar skulle nämligen förläggas 

om bon! a pansarfnrtyget, h varigenom den annars vid denna 

tid p[tgåendo expeditionen med kanonbåten Sleipner kunde in

stii.llas. Expeclitione:1 skulle vn ra från slutet af maj till hC>l' 

jan af augusti och skulle därunder ej blott J am~stown, utan 

äh·en en del aurlra pbtser i Norra Amerika besökns. Försla

get gilln<l es af r egeringen och godkändes af stortingets mili· 

tärkommitte, sedan n orska sjöfartens målsmän så gor1t so!It 

cnhiilligt nttnlat sig till fönnån Iör detsamma. Vid frågans 

föredragning i stortinget Yisade sig cletta än frikostigare, i d1A 

att utöJ'ver det begänla anslaget ytterligare medel beYil]nclc-s 

för expeditionens utsträckande ti ll c1e sydamerikan skD J"anatt

nen, där beboh·et af norska örlogsflnggans Yisande Yid flen, 

tillfiillen gjort sig kraftigt gällande. 

l'h grund af att i ftr intet auslag till InolJi!i;-;tring'>

öfningar uppförts i lmdgetcn, Iramhålll'r stortingets militär

knmmittc; kraftigt behoh·ct af dylika öfniugar. 
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Sjökrigsskolans organisation. Sedau flera år tillbaka har 

frågan om en omorganisation af sjökrigsskulan Yarit j)å dacr-

rl 
. 

b 

m nmgen och blef förslng härom förelagdt. Hl05 års stortincr. 

Under väntan på fn'igans lösning har under de senare år~~1 
interimistiska bestämmelser i vissa hänseenden varit gälland e, 

men har nu slutligen stortinget kommit till ett afgörande . 

Kärnpunkten Y id rlenua frågas behandling i N or ge iir 

·spörsmålet om förhållandet mellan stam- och reservofficernmes 

rekrytering och utbildning. Tvänne alternatiYa förslacr före· 

1• 
b 

ago nu. 

DPt ena bibehöll den nu gällande priuci pen, att rekryte

Ting och ntbilclning till officer för båda kategorierna skall vara 

gemensam. Denna gemensamma utbi!dniug, forlagd till sko

lnns nedre afdelning, föreslogs 3-årig (enligt förutvaraucle be

-stämmelser är ticlen 21
/ 2 år). Därefter skulle, sedan utnäm· 

ning till officer ägt rum, för stamofficerarne komma 2 år i 

skolans öfre afdelning (nn 3 år) samt för reservofficerarue 1/. 

års praktisk tjäustgöring (nu 11/ 2 år. Undervisningen skull; 

t~ncl e~· Yintern försiggå i land , men om sommaret~ till sjöss 

{b manader per år). 

Enligt det andra alternativet var däremot såYäl rekryte

riug som utbildning ol ika för de bägge kategorierna. För 

stamoflicerarne föreslogs don för inträc1e erforder!io·a tjänste

iiden till sjöss betydligt minskad, skolbilL1ningen cl;ren~ot be

tydligt ökarl mot nu. Genom denna sistnämnda omstäudi<rbet 

kunde utbildningstiden förkortas till 3 1/ 2 å r och helt och hållet 

förläggas till kaclettiden. För resenofficPrarne föreBloo·s 011 
. 

b 

blott 2-ång utbildning till officer och ingen praktisk tjiinstgö-

gormg efter officersutnänmi n gen. 

negeringen hade af flera orsaker - Jwaril.Jland tYif\-e] 

·om erh<lllande af tillhedsställande r ekr)·teriuasmöJ·li crheter en-
. b b 

ligt rlet senare förslaget - uttalnt sig för det förra alterun-

tiYet och vann r1 ettn äfYcn stortingets gillande. Dock fraw

hölls uttryckligen, att den 1m autagua organisationen ej kunde 

'betrnktas såsom en slutgiltig lösning af frågan. Nu befanu 

man sig bctriiJfnnde fnrtygsmaterielen i en öfn.:rgångstid, men 



- 280-

då denna väl vore öfver, torde frågan åter komma upp. I 
den mån fordringarne på officerarues tekniska utbildning ökas, 
torde reservofficerarnas användbarbet på stridsfartyg minskas, 
och blefve det då måhända nödvändigt att göra en skillnad 
mellan de båda slagen officerare. Reservofficerarnas utbild
ning skulle då möjligen kunna ställas på en helt annan bog 
(skiljas från sjökrigsskolan) och högst afsevärdt förkortas . 

Kustfctstningarna. Det begärda anslaget för utbytande 
af tvänne af Oscarsborgs äldre kanoner mot moderna svåra 
kanoner blef af stortinget afslaget, dels af ekonomiska skäl,. 
och dels enär tvifvel uppstått om den föreslagna kaliberos (2 L 

cm.) effektivitet. 

Stationsfrågan. Den komitte, som förra året tillsattes 
för utredande af frågan om lämpligaste platsen för flottans 
bufvudstation, lär inom kort afsluta siua förhandlingar. Va
let torde närmast hafva stått mellan Horten och lVIelsomvik i 
Tönsbergs-skärgårclen. Det förljudes, att kommitten kommer 
att enhälligt uttala sig för Bortens bibehållnncle som hufvud
station; som en konsekvens härar skulle moderna befästningar 

till dess skydd anläggas. 

Danmark. 

Fartygsmaterielen. Det i förra häftet omnämnda försla
get att i sammanhang med beviljande af anslag till en ny 
kasärn för flottans manskap, dels försälja vissa äldre örlogs
fartyg, dels förändra kryssarfregatten Fyen till reservkasärn
fartyg, har af riksdagen bifallits. I enlighet härmed skola 
nu bl. a. försäljas pansarfartygen Tordenskjold och Helgoland 

samt pansarbatteriet Lindormen. 
Den nya torpedbåten Ormen har nu börjat sina prof-

turer. 
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Personalen. Prins W aldemar bar från l maj öfvertao·it 
befattningen som >>chef för elen flycleude Defension paa Kjö
benha vns Red» efter vice amiral \Vandel. 

Ryssland. 

PaTtygsmaterielen. Från stridsfartyg till hamnfartyg hafva 
öfverförts: 

vid Östersjöflottan: kustförsvarsfartygen Adrniral Lasareff~ 
.dclmiral Tjitjagoff", Adnriral Spir,icloff och Adrniral Greig ,: 

vid Svarta hafs-f·Jottan: slagskeppen Jekaterina II och 
Tjesma. 

Därjämte hafva kustförsvarsfartyget Tjarodjejka och krys
saren Pamjatj ];Ierkuriia utrangerats, i sammanbang hvarmed 
kryssaren Ka,qul erhållit namnet Pamjatj Merknrija ocb krys
saren Otjakoff' namnet Kagul. 

Personalen . Amiral SkrydloH bar afgått från chefskapet 
för Svarta hafs-flottan samt till efterträdare erhållit konter
amiral Viren. Till amiral Virens efterträdare som chef för 
Östersjöflottans artilleriskoleafdelning har utnämnts konter
amiral Reitzenstein. 

'l'ill konteramiraler hafva nyligen utnämnts bl. a. chefen 
för den nyinrättade flottans generalstab kap. af l. rangen Bru· 
siloff samt den från kriget såsom chef å N o vik och Sevastopol 
kände kap. af l. rangen v. Essen . Den senare, född 18()0, 
blir Rysslands yngste flaggman. 

- Vid nyligen hållen inträdesexamen till yngsta klassen 
i sjökrigsskolans öfre afdelning hade till 40 lediga platser an
mält sig 50 sökande; af dessa infunna sig till examen ett an
tal af 30, hvaraf endast 10 godkändes. 

Öfningar. Årets öfningsprogram för Östersjöflottan bar 
hufvuclsak följande utseende. 
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Skjutslwleafclelningen (-1 månadors expedition) under kon
teramiral Reit7.enstein består at slagskeppet Irnp. Alexander Il, 
skolfartyget Riga (7 000 tons) och 3 torpedbåtar. 

Tmpedskoleafclelningen (-+ månaders expedition) uneler 
konteramiral Lillie består af skolfartygen Europa och Nikolu
je(f och 3 torpedbåtar samt dessutom uneler 11

/ 2 månads tid 

~~ jagare. 
Undervattensbåtafdelningen under kap. af l. rungen Le

vitski hestår af ~kolfartyget Chaborovsk samt 3 undervattem

båtar. 
Skolf'a·rtyget Gerzog Edinbwgslci (+ månaders expedition i 

hemlands farYatten, -1, månaders långresa, 4- månaders resen·) 
f\ir utbildning af manskap till militära (ej yrkesutbildade) un

< len Mi cen1re. 
Yngre .-jukadettafdelningen (Aurora l rnånads expedition 

1 hemlamls, . .Jo månarlers expedition i främmande fanatten, 
öfri ""<1 fart•· n· 3 månaders exr)edition i hemlands farvatten ) Ull-,_, Jh 

<ler kontoramiral YojeYodski för öfning af sjökrigsskolans lm-
(lettC'l' består a [ pausardäckskryssaren Aurora, skoHartygen 
M einin, Rynda, l'je1·ni och Vajn, 3 torpedbåtar samt några 

mindre fartyg och båtar. 
Al d re sjökadettafdelningen u; m11lladers expedition i hem

bud« farvatten, G månaders långresa) m1der kap. af l rangen 
Husin för öfning af »skepps-ganlemarinerna•, d. v. s. de från 
sjökrigs;;kolan (eller ingeujörkaclettskolan) utexaminerade k:H1et
ternn ( ganlemarinerna) best!\, r af slagskeppen Slava och Tscsa
rr;rifth :-Jamt pansardäckskryssaren Bogcäyr. 

J. torpedafdelningen ((5 månaders expedition i hemlanels 
farvatten samt lwad beträffar torpeclkr.vssare och jagare l) må
muler i re;;Arv) under konteramiral v. Essen består a[ l!l tor
l'cclkryssare, 10 jagare, 3 torpe<lbåtar samt några andra fartyg. 

2. toJpedafdelningen (betdffamle jagare och torpedbåtar 
Ii m:marlers expedition i hemlands farvalten och li månader i 
respn·) un<lor kap. af l. rangen Stu<lnitski bestl'tr af krys:-aren 
_ldmiral Xornilo(f', 10 jagare, 11 toq>e<lbåtar samt några an<1m 

fart:'g 
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- Do fartyg, som under vintern n1rit stadda på l[mg-
1'esa, bafva nu aterkommit till Hyssland. Sjökadettafdelningen 
.(Slava, Tsesarevitch och Bogatyr) af-Jade på hemYägen besök i 
Yigo, Portsmouth och Kiel samt anlände den 11 april till 
Libau. Yid ingl'tenclet i Östersjön rflkade Blan1 stöta på grund, 
men kom åtE'r flott. -- Gerzog Edinbw-_qski l'tterkom till Libau 
den 2(i april. 

Bcred.skapsbesti.irnmelscr. Bland anledningarna till do svåra 
motgatigar, som ryska flottan uneler senaste kriget lidit, fram
bålles mell stor styrka de begränsad e tillfällen till tjänstgöring 
till sjöss, som förut bereddes personalen. De i Östersjön be
f-intliga fartyge11 voro Yisserligen på somrarna till stor del på 
.expeditiou, men lågo under den öfriga delen af l'tret afrustacle, 
under det att besättningarna Yoro ilnndfiyttade. På en sådan 
tingens ordning kunde bårle tjänsteduglighet och disciplin ej 
annat i.1n lida. 

När man önskar råda bot på dessa mi.ssförhitllanclon, har 
man emellertid mot sig det hårda klimatet, so:11 bl. a. yttrar 
sig dii.rnti, att isförhallandena i Kronstadt äro oerhörd t m.\·cket 
sYnrare än bos oss; i flera månaders tid är nämligen hamnen 
stängd af is. Emellertid hnr man 1m sökt leda fn'tgan iu pil 
rätt Yilg genom att tills Yidare unrler don tid fartygen ej i"iro 
på expe<lition förli.igga dem i s. k. »rustad reserv» (Yooru
schenni resen·) eller ock umler »ftngupp\'ärmning» (pm·ovoje 
otoplenije). Det förra sättet am·änrles i r egeln för slagskepp, 
kryssare- och torpodkryssare, det senare för jagare. 

Besbmmclser för nämnda »rustade resen·» hafn1 i februari. 
detta år blifvit a[ kejsaren fastställda och innehåller do i hul"
vndsak följande. 

l<';nt\·g i rustad resen· bibehåller l1 el.a sin besättuing om-
1Jorc1. Om vis,.;a delar af manskapet tillfälligh·is behiifver bort
kommetJderas för annan tj änstgöring (i land eller å hamnfnr
tyg), följes det dit af sitt eget bel"äl; så orta sig göra låter bör 
tillfälle heredas detta manskap alt ombordkomma för öfuing. 
IT'nrtyg, til lhörande sjöstyrka, kYarsUtr under befäl n[ ndcr-
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börande befälhafvare, hvars befälstecken fortfar att blåsa. Där
emot blåser ej fartygschefens befälstecken, men hissas dock 
Hagg och gös å fartygen. Fulla förråd skola finnas ombord, 
såvida ej fartyget är förlagdt hl! en plats, där det är förbju
det att ombord förvara sprängämnen o. d., i hvilket fall detta 
förbud får gälla. rrjänstgöringen ombord förrättas efter Sjötjänst
göringsreglementet. H vad aHöningen beträffar, utgår den me el 
något mindre belopp än under vanlig expedition. 

För fartygens hållande i tjänstedugligt skick samt för per
sonalens öfning i skjutning m. m. skola fartygen för hvar 2-
månadersperiod utgå till sjöss under minst en vecka. 

Rysk-japanska sjökrigets historia. Flottans generalstab är 
f. n. sysselsatt med insamlande af material för utarbetande af 
en historia öfver uämnda krig. Den vänder sig för detta än
damål genom ett upprop i tidningarna till alla officerare, sär
sl<ilclt deltagarna i kriget, med begäran om upplysningar och. 

meddelanden. 

Tyskland. 

Materielen. Enär det tyska budgetåret börjar redan den. 
1 april och riksdagsarbetet genom riksdagens upplösning blif
vit betydligt försenaclt, har man i slutet af mars måst antaga 
en s. k. »N otgesetz », gällande för april och maj. Get w m denna 
har bl. a. beviljats anslag till påbörjande af de begärda slag
skeppen »Ersatz vViirttemberg» och »Ersatz Baden», pansar
kryssaren F, pansardäckskryssarna »Ersatz Grei(» och »Ersatz 
Jagcl» samt en jagareflottilj (12 jagare). 

De af förra riksdagen bevilj ade slagskeppen »Ersatz 
Bayern» och »Ersatz Sachsen» äro som bekant de första tyska 
))Dreadnoughts» . På grund af det stora språng i utvecklingen, 
som öfvergången till en sådan typ betecknade och som gifvet-
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vis måste föranleda en viss betänketid, innan planerna för far
tygen kunde blifva fullt klara, gick det länge om, innan far
tygens byggnad påbörjades; detta torde ha f va skett först i bör
jan af detta år. En bidragande orsak till deuna fördröjning 
bar nog äfven legat däri, att man önskat erhålla så fullstän
diga uppgifter som möjligt angående Dreadnought och de vid 
dess profturer vunna erfarenheterna. 

Med afseende på de nu beviljade slagskeppen förelåg-o 
jnga sådana anledniugar till dröjsmål och har man därför med 
berömvärd skyndsamhet redan gått i författning om deras på
börjande. Bägge skola byggas å privata varf, »Ersatz Wi1rt
temberg» å Vulkans varf i Stettin, »Ersatz Baden» å Germa
nia-vadvet vid Kiel. 

- För erhållande af en god pansarkryssare-typ utlystes 
af marinmyndigheterna förra året en pristäHan mellan 7 af 
Tysklands förnämsta varf, såväl statens som emkilda. Täfiin
gen har utfallit sålunda, att första priset hemförts af IV eser
varfvet vid Bremen, det andra af Blohm und Voss' varf vid 
Hamburg och det tredje af marinens varf i Wilhelmshaven. 

- Den i år beviljade pansarkryssaren F uppgifves skola 
erhaJla 19 200 tons deplacement, 2n knops fart samt en be
styckning af tolf 28 cm. k. 

-- För klargöring af f. el. pansarkryssaren Deutschland, 
numera hamnfartyget Jupiter, till mål för skjutförsök samt till 
anställamle af skjutförsök mot olika slags pansar bar beviljats 
en summa af 360,000 kr. 

Personitlen. Flere af marinens högre poster hafva på se
naste tiden besatts med nya män och äro de viktigaste af de 
såluuda skedda förändringama följande. 

'I ill chef för N ordsjöstationen efter amiral v. Bendemann 
har utsetts vice-amira1 v. Ahlefeld. Till chef för ostasiatiska 
kryssareskadern efter vice-amiral Breusing har förordnats kon
teramiral Coerper. Slutligen har viceamiral Breusing utnärr,nts 
till varfscbef i \Vilhe1msbaven. 

Den årligen återkommande, af statens ökning förorsakade 
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stora vårbeforr1ringen har nyligen ägt rum. Efter densamm a 
ställa sig åldersförhållandena inom cle olika gra(lerna sålunda : 

(}rrul. 

Konteramiral .. ................. .. 
Kommendör .......... .. ............ . 
Kommendörkapten J. gr ... .. .. .... .. .. ... . ..... . . 

)) 2. gr.. 
K~~n ...... ....... ....... .. ... .. . 
Löjtnant 

-- Vid årets skeppsgosseantagning 
lediga 750 platserna 1,5öD sökande . 

'f'irl för (1/niimniii!J till 
officer ({f den yngste 

iilom !JI'arlen. 

lö7li 
1ö8ö 
188li 
18U2 
1900 
HJO-b 

anmälde sig till de 

Öfningar. Sjögående flottan har under maj månad före
tagit omfattande öfuingar i samlad styrka i Nordsjön. I öf
ningarna hafva äfven deltagit 3 jagareflottiljer (manövertiottil
jen samt l. och 2. skolflottiljerna). 

- Den nya pansardäckskryssaren Königsber,q skall i som
mar åtfölja Hoheuzollern, samt därefter inträda bland sJögå
ende flottans spaningsfartyg i st. f. :\Iedusa. 

- Artilleriskjutskolan, som hittills varit förlagd till 1-:.iel , 
har i april flyttats till Sonderburg. 

Kejsar lVilhelms-kancdens ornbyggnad. Då man un öfver
gått till byggande af slagskepp och pansarkryssare a[ största 
slag, blifva Kejsar \Vilhelms-kanalens nuvarande dimensioner 
otillräckliga, h varför kanalen måste om byggas. Förslag till en 
sådan ombyggnad har nu förelagts riksdagen och slutar det
samma på den betydande summan af i rundt tal 200 mil!. 
kronor. Det synes emellertid också vara uppgjorclt med stor 
framsynthet , så att det i vissa afseenden, särskilclt beträffande 
slussarna, afser att kunna fylla äfven rätt aiiägset liggande be
hof, såväl med hänsyn till örlogs- som handelsflottan. 

Ombyggnaden afser hufvuclsakligen: 
kanalens fördJupande från 9 m . till 11 m.; 
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kanalens ökande på breelden från 22 m . vid botten och 
67 m. vid vattenytan till resp. -±-± m. och 102 m.; 

kanalens rätande på vissa ställen för erhållanc1e af en 
minsta krökningsradie om 1800 m.; 

anläggande af nya broar öfver kanalen; 
slussamas förstorande till ej mindre än 330 m. länget +:1 

m. bredel och 13,77 m. djup vicl medelvattenstånd . 
Särskildt med tanke på att bereda möjlighet för en i ka

mden inlupen sjöstyrka att återvända samma väg den kommit. 
anordnas 4 »\V endestellen » med mycket god t utrymme. 

Till arbetenas påbörjande begäres omkring 13 1 
2 mil!. 

kr. ocb beräknas arbetet vara afslutaclt på 7 i:t 8 år. 

Koln,ingsrestdtat. Det i förra häftet omnämnda Ya ckra 
kolningsresultatet af 380 tons per timme, hvilket uppnåtts af 
slagskeppet Elsass, har nu öfverträffats af flera andra fartyg. 
Främst står härvid pansarkryssaren Yorck, som ombordtagit 
800 tons med en medelhastighet om ej mindre än .t17 tons 
per timme. 

England. 

Fartygsmaterielen . Med afseende på de innO\-arand e ar 
till nybyggnad föreslagna fartygen kunna nu ytterligare några 
uppgifter lämnas utöfver de här förut meddelade. 

Af slagskeppen skall ett byggas på varfvet i DeYon port 
och ett på yarfvet i Portsmouth, medan däremot det tredje, 
hvars tillkomst beror på Haagkonferensens resultat, är afsed t 
att byggas på enskildt varf. De i fartygens bestyckniug in
gående svåra kanonerna blih·a ej af samma typ som Dread
noughts kanoner; antagligen kommer kalibern att blih·a den
samma eller 30 cm., men torde längden blifva 60 i st. f . --!,:) 

kaliber . De tre nu under byggnad varande slagskeppen T ,:mr_:. 
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rctire, BeUerophon och Superb komma däremot icke, såsom förut 
uppgihits, att erhålla kanoner af denna nya typ. 

För byggandet af den opansrade kryssaren, som er!Jåller 
11amnet Boaclicea, hafva förberedelser redan börj at göras h 
yarfvet i Pembroke. Fartygets deplacement blifver 3,360 tons 
och farten 26 knop. 

I-I vad torped båtar och undervattensbåtar beträffa, så är 
det i förra häftet för hvardera af dessa typer angifna talet 12 
ej definitivt fastslaget. Förhållandet är nämligen det, att i 
budgeten är uppförd den för byggande af ett sådant antal 
båtar af hittills använd typ erforderliga summan. Undersök
ningar pågå emellertid rörande lämpligheten af större typer ; 
skulle sådana typer vinna godkännande, kommer antalet båtnr 
att i stället något minskas, så att anslagssumman i alla hän
delser hlir t illräcklig. 

-· De af förra parlamentet beviljade torpedbåtarna (förut 
benämnda kustjagare) hafva nu blifvit beställda på enskil da 
varf. Med afseende på fart och bestyckning hlifva de lika 
sina föregångare, men deplacementet blir något större (250-
280 tons mot 215-236 tons. Båtarna erhålla N:r 13-2-±. 

-· De två af förra parlamentet beviljade oceanjagarna 
(Amazon och Saracen) få ett deplacement af omkring 900 tons 
(mot 800 tons å de föregående) . Bestyckningen blifver två 10 cm. 
k. (mot tre 75 mm. k.) Farten blifver elensamma ell er 3;~ 

knop. 
Af de tre under byggnad varande stora pansarkr~·s

sarna Inclornitable, Invincible och Inflexible hafva nu de båda 
förstniimnda blifvit sjösatta. I sammanhang härmod hafva en 
<lel uppgifter om fartygens data varit synliga, bvilka i huh-ucl
sak bekräfta de uttalanden i detta afseencle, som förekomma 
i förra årg:s G:e häfte. Dock anges vattenlinj epansarets tjock· 
lek ej till 228 mm. utan till 178 mm., mot stäfvarna a ftun
nande till 102 mm. Tornpansaret blifver äfvenledes 178 mm . 

.och pansardäcket 38--50 mm. 
Pansarkryssaren Defence sjösattes den 27 april. 

- På grund af erfarenheterna från sista kriget börjar 
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minvapnet komma allt mer till hed ers. Förra året ombygg
des kryssuren Iphi_qenia till minutlnggningsfartyg. Nu vill 
man fortsätta på den sålunda inslagna vägen, i det att äfven 
kryssarna Thetis och L atona änclras på samma sätt. 

- En del äldre fartygsmateriel har nyligen blifvit af
yttrau , bl. a. sla"gskeppet Sans Pareil, som härvid betingade 
ett pri s af ungefär 1/2 mill. kr. 

P e1·sonalen. Den för sina förtjänster om engelska fiottans 
skjututbildning bekante konteramiralen Percy Scott, f. n. »In
spector o[ target practice », har utnämnts till chef för 1. krys
sareskadern efter konteramiral N e ville. 

- Såsom redan i förra häftet omnämndes, upptages i 
årets budget en minskning af personalen med 1,000 man . 
Denna totalminskning har uppkommit clärigenom, att mot en 
ökning å vissa håll af sammanlagclt 2,0-±9 man svarar en 
m inskning å andra häll af 3,049 man. Ökningen är sålnnda 
fördelad: 

2 liaggmän, 
58 öfriga officerare samt 
1,989 unelerofficerare och manskap (hvaraf omkring 1,300 

man maskin- och eldarepersonal). 
Minskningen faller lmfvudsakligen på matroser (405), 

skeppsgossar (1,350) och marininfanterister (871) 
Bland officerare på >> bal f pay» förekommer ock en ök

ning af 4 flaggmän och 12 öfriga. Hela antalet flaggm än (full 
pay och half pay) uppgår därefter till 88. 

- Afsikten är att bilda en särskild yrkesgren, Telegrapbist, 
för gnistm aterielens hanclhafvaucle och vård. 

Öfninqar·. Den nyskapade hemflottan har nu påbörj at 
sina öfningar under vice-amiral Bridgemans befäl. I början 
af maj var den i sin h elhet församlad på Spitheads redd, där 
uppvisning med torpedanfall m. m. ägc1e rum för de i riks
konferensen deltagande premierministrame från Englands själf
styrande kolonier. F lottans kärna, de med fulltaliga besätt-
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ninaar försedda Nore-eskadern (U slagskepp med Dreadnought. 
b 

som flaggskepp) och femte kryssareskadern (6 pa1~sarkryssare} 

säges inom kort skola afgå på en expedition till Ostersjön. 

- Dreadnouaht ankom den 27 mars till Portsmoutb di-,., 
rekt från Trinidad och hade därmed afslutat sin långvariga 

profresa. Hemfärden skedde med en medelFart af HP/2 knop . 

Frånsedt tvänne pannhaverier, det ena beklagligtvi s förOI·sa

kande att tre man blefvo svårt skadade, har färden varit i 

allo !;ekad. - Fartygets svängningsdiameter uppgifves till 790· 

meter. 
- Pansarkryssarna Co-rnwall och Curnbe-rland harva ut

setts att efterträda pansardäckskryssaren Isis som kadettfartyg. 

I enlighet med det nya utbildningssystemet utgå kadetterna, 

sedan elen första 4-åriga utbildningen i land är afslutad, på en 

7 månaders expedition på kadettfartyg, hvarefter de fördelas 

på de eskadrarna tillhörande slagskeppen och pansarkryssarna 

i och för tre års tjänst som miclshipmen . Första uppsättnin

gen af enligt det nya systemet utbildade kadetter är i år klar 

att utgå på nä m ud a 7 -månaders expedition. 

Eskad-rarna-s o-rganisation. Till fullständigande af de upp

gifter rörande hemHottans organisation, som i föregående häf

ten lämnats, må följande ytterligare anföras. 

Det förklaras, att hemfiottaus fartyg skola \'ara till sjöss 

lika mycket sorn förut de sjögående eskadrarna , bvilket åter 

är 70 proc. af den tid, som num era är för dessa eskadrar an

slagen. Särskildt synes man vilja lägga an på att göra det 

mesta möjliga af Nore-eskadern och femte kryssareskadern ,. 

hvilka som bekant hafva full bemanning. Sålunda komma de 

till dessa styrkor börande fartygen ej att, såsom hemHottans 

öfriga fartyg, användas att fylla i de sjögående eskadrarna 

upp.3tåndna tillfälliga luckor. Fastmer komma lucko:· i Nore

eskadern eller femte kryssareskadern att i tider af spänning 

fyllas i likhet med de sjögående eskadrarna. Emellertid kom

mer 1
/ 7 af besättningarna att utgöras af rekryter. 

- Enligt hittills gällande bestämmelser skall indiska (lik-
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som australiska) eskadern vid krigstillfälle stå under befäl af 

chefen för Kina-eskadern. Denna bestämmelse har nu, hvad 

indiska eskadern beträffar, uppbäfts, och skall eskadern i stället 

i nämnda fall ställas under chefens för Kap-eskadern befäl. 

Sl<;jutöfninga-r. Föreskrifterna för kanonkommendörernas 

täflingsskjutning med svåra och medelsvåra kanoner hafva i 

år blifvit ändrade. Som bekant lämnade dessa skjutningar förra 

året ett lysande resultat (se l. häftet för det ta år) och är det 

väl delvis på grund häraf, som man i de JJU utfärdade före

skriftema betydligt skärpt fordringarna. Afståmlet (clå målet 

är tvärs ut) är nämligen ökadt från 1260 m. till2160 111. , hvar

jämte nu endast träffar i en på målet befintligtaHa räknas, då 

däremot förut el etta var fallet med alla träffar i målet; målets 

storlek ilr 6,6 X 5,1 m., taflans storlek däremot för 30 och 25, 

cm. k 4,3X4,3 m., för öfriga ka[JOner 3,ox2,-1 m . 

Haverier. Senare tider lwfva varit rika på haverier för 

engelska flottan. Ett stort antal slagskepp och pansarkryssare 

harva vid olika tillfällen varit på grund eller kolliderat, lyck

ligtvi s utnn att några svårare skador uppstått. Snmmalunda 

har förb ålbudet varit med fartyg af an dra klasser, framför 

allt jagarna. I sistnämnda fall är dock en svårare olycka att 

anteckna, i det att jagaren ATiel, bländad af strålkastare, vid 

nattöl'uing med 22 knops fart rusat på vågbrytaren i Malta 

och på grund däraf sjunkit. Den har emellertid seelermera 

blifvi t upptagen , ehuru i två delar. 

Örlogsstationen i Rosyth. Den sedan ftera år tillbaka pla

nerade örlogsstationen vid Rosyth i Skottland befinner sig fort

farande i undersökningarnas stadium. Hittills hafva af den 

ursprungligen till 180 mil!. kr. beräknade, men sedermera till 

40 mil!. kr. reducerade kostnadssumman endast bortåt 4 mill. 

kr. blifvit för ändamålet använda, hufvudsakligen till markin

köp och anordnande af jänvägsförbindelse. Det synes ej vara 

fullt säkert, om projektet någonsin blir verklighet. 
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Frankrike. 

Haverier. För den svåra hemsökelse, som genom explo

sionen å slagskeppet Jena drabbat franska marin en, haha så 

utförliga skildringar varit synliga i dagspressen, att någon de

taljerad redogörelse på denna plats ej torde vara erforderlig. 

För utredande af orsakerna till olyckan, som kostac'le 118 

man lifvet, hafva ej mindre än tre kommission er varit tillsatta , 

en af sjöministern under amiral Germinets ordförandeskap, en 

af senaten och en af deputeradekammaren. Som naturligt är, 

bafva mänga försök till förklaring af orsakerua till olyckan 

blifvit gjorda. Så har man såsom anledning till explosionen 

vela t anföra: 
elektriska vågor; 
under förvaringen uppkommen förändri.ng af krutets ke· 

miska sammansättning, vare sig förorsakad af för bög tempe

ratur i krutdurkarna eller ej; 

eldsvåda, framkallad af elektrisk kortslutning; 

tappande af en sprängladdad projektil, förorsakande den

nes explosion; samt slutligen 

attentat. 
I allmänbet synes åsikten vara den, att orsaken är att 

finna i förändrad sammansättning hos krutet. 

- Den på Sahara-kusten strandade kryssaren Jean Bart 

anses nu definitivt förlorad. 

Japan. 

Materielen. Till ersattande af de under kriget förlorade 

fartygen samt för att i öfrigt förstärka flottan skall användas 

en på 7 år fördelad summa om nära 500 mill. kr. Huru sum

man skall fördelas på de olika fartygstyperna är ej kändt. 

- Slagskeppet Aki har den 15 april sjösatts i Kure. 

- Den efter kriget uttalade afsikten att hädanefter bygga 

alla. japanska örlogsfartyg å egna varf, synes ännu ej kunn a 

till fulla genomföras. Af de slagskepp om 21 000 tons, hvilkas 
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byggande nu skall påbörjas, lär nämligen ett eller två skola 

byggas i England. För nödiga uppgörelser i detta afseende 

bar en japansk kom mission nyligen besökt England. Såsom 

bestyckuing å dessa 21 000-tons fartyg har förut uppgifvits tolf 

30 cm. k., tio 15 cm. k. och tolf 12 cm. k. En annan upp

gift anger nu åtta 25 cm. k. i st. f. de tio 15 cm. k. 

- Afsikten är att återuppbygga Port Artburs befästnin

gar i enligbet med den före kriget därför gällande planen. 

Förenta staterna. 

J.llctterielen. De till nybyggnad föreslagna tvänne slag

skeppen bafva af kongressen beviljats; det ena uppgifves skola 

erhålla namnet D elaware. I öfrigt utgöres nybyggnadspro

grammet, frånsedt fortsättande af förut påbörjade fartyg, en

dast af 2 jagare och några undervattensqåtar. 

- Det uppgifves, att man har för afsikt att vid kustar

tilleriet införa 35 cm. k., enär man anser de nuvarande svå

raste kanonerna (30 cm.) ej längre vara tillfyllest. 

Personalen. Det i förra häftet omförmälda förslaget till 

en omorganisation af sjöofficerskåren har kongressen under

låtit att ens taga under behandling, såsom de parlamentariska 

förhållandena i landet medgifva. 

Italien. 

Materielen . Om de nya 16000-tons slagskepp, som man 

planerar att bygga till ett antal af fyra, hafva nu några upp

gifter varit synliga, som skilj a sig från dem, som i tidskrif

tens 1:a häfte blifvit anförda. Bestyckningen anges nu till 

åtta 30 cm. k., tio 21 (20?) cm. k. och 20 lättare pjäser; far

ten skulle bli 21 knop. Kostnaden beräknas till 28 mill kr. 

per fartyg. 

- Slagskeppet Roma sjösattes den 21 april i Spezzia un

der stora högtidligheter. 
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