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Arsberättelse i minväsende, elektroteknik 
och sprängämne för år 1907. 

Af föredraganden .A. Falleni~ts. 

(Forts. från sid. 221.) 

Torpedtuber. 

Under det rysk-japanska kriget torde knappast en enda 
torped hafva skjutits från slagskepp eller kryssare. Att häraf 
draga den slutsatsen, att torpeden äfven i kommande sjökrig 
ej skulle blifva använd å sådana fartyg, torde emell ertid vara 
oriktigt. Orsaken till att torpeden icke kom till användning 
å de stora fartygen under det rysk-japanska kriget låg nog 
till en del i den omständigheten, att de torpeder, som under 
detta krig stodo de stridande till buds, hade en allt för ringa 
fart och skottvidd, men med den fullkomning, som torpeden 
sedan dess vunnit, har dess användbarhet från de stora farty
gen väsentligt ökats. Man kan icke häller af det förhålland et, 
att slaget vid Tsuschima afgjordes genom artilleristrid utan 
vidare draga den slutsatsen, att framtida sjöstrider mellan slag
iiottor alltid skola komma att utkämpas på afstånd, som ligga 
utanför torpedens skottvidd, och afgöras uteslutande af artille
riet. Orsaken ti ll att Tsuschimaslaget afgjordes af artilleriet 
torde nämligen hafva legat däri, att japanerna, till följd af sin 
ofantligt öfverlägsna skjutskicklighet, till följd af de takt1ska 
fel ryssame begingo samt de ryska fartygens nedtryckta läge 

1'-idshift i S,jöväsendet. 18 
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och däraf föranledda ogynnsamma stabilitetsförhållanden, genas t 

från stridens början vunno en så stor artilleristisk öfvervikt, 

att artilleriet ensamt kunde åstadkomma ett afgörande. Vid 

en strid mellan tlottor med mera jämngod material och per

sonal, än de vid Tsuschima kämpande, torde man knappast 

så hastigt och på så stora afstånd som där kunna vinna eu 

afgörande artilleristisk öfverviH. Otvifvelaktigt har också tor

pedbestyckningens befintlighet å pansarfartyg och kryssare varit 

en af orsakerna till att under det senaste kriget utkämpad e 

strider mellan sådana fartyg aldrig fördes in på kortare af

stånd än omkring 3000 meter, hvilket är ett tydligt bevis på 

torpedens defensiva värde för de stora fartygen~ Inom alla 

mariner synes man därför också erkänna nödvändigheten af 

att förse slagskepp och kryssare med en kraftig torpedbestyck

ning, dels för att genom det hot, som alltid ligger häri, utöfva 

inflytande på afstånden för artilleristriden och dels för att där

med i vissa fall kunna åstadkomma ett afgörande eller i hän

delse af artilleristi8k underlägsenhet i någon mån utjämna 

styrkeförhållandena. Beträffande torpedbestyckningen å de 

stora fartygen är det därför nästan af större vikt än å de 

egentliga torpedfartygen, att de torpeder, som anskaffas, äro af 

allra kraftigaste slag, ty å de stora fartygen torde torpedvap

net först komma till användning vid förhållanden, då ett far

tyg är sin motståndare underlägset i artilleristiskt afseende. 

J u bättre det egna fartygets torped va peu då är, ju större fart 

och skottvidd, ju säkrare bana och ju större spräugverkan dess 

torpeder äga, desto större är utsikten att medelst torpedvapnet 

utjämna den artilleristiska underlägsenheten. Det är att be

klaga, att dessa synpunkter icke kunnat göra sig gällande vid 

bestämmandet af torpedbestyckningen å svenska flottans pan

sarbåtar utan först å pansarkryssaren Fylgia i viss mån kom

mit att beaktas. 
Under det senaste årtiondet har man, allt efter som gra

nateldens förstörande förmåga ä fartygens oskyddade öfver

vattenskropp vuxit, i allmänbet sträfvat efter att förlägga tar

perlbestyckningen å de stora fart.ygen under vattenlinjen, och 
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eär en sådan anorclning af torpedbestyckningen låter sig ut

föra, är den otvifvelaktigt att föredraga framför torpedbestyck

ning öfver vattenlinjen. Ett studium af sjökrigshändelserna 

visar emellertid att oaktadt stridsfärdiga torpeder liggande i 

öfvervattens-torpedtu ber ofta utsatts för beskjutning, torde knap

past mer än vid ett enda tillfälle en sådan torped genom ar

tillerield bringats till explosion, och torped en låg då i en oskyd

dad torpedtub. Detta tyder på, att fruktan för installerandet 

af i'fvervattens torpedtuber å stora fartyg i regel öfverdrifvits. 

Genom utfärdande af lämpliga föreskrifter för sådana torped

tubers betjänande torde faran för torpedladdningeus bringande 

till explosion genom beskjutning så godt som helt och hållet 

undvikas, och risken för eget fartyg inskränker sig då till en 

eventuell luftkärlsexplosion, af hvilken något allvarsammare 

!J averi dock knappast torcle förorsakas. I en del mariner så

som t. ex. den franska och ryska uppställas också fortfarande 

stiif- och häcktuber å pausarfartyg och kryssare öfver vatten

linjen, under det att åter i andra mariner såsom den engelska 

och den iapanska de seuast byggda slagskeppen och kryssame 

försetts äfven med undervattens häcktuber. Sidotuberna å de 

stora fartygen installeras däremot nästan uteslutande under 

vatteulinjen . Alla undervattenstuber äro fortfarande fast in

byggda i fartyget och hafva således endast en bestämd skjut

riktning. För undervattens stäf- och häcktuber är denna rikt

ning rätt för- och rätt akteröfver, men för sidatuberna är rikt

ningen mycket olika i olika mariner. Den varierar i allmän

het från ~0° för om tvärs till 46° akter om tvärs, beroende på 

de taktiska synpunkter, som inom olika mariner och för olika 

fartygsklasser gjort sig gällande. Antalet torpedtuber å pau

sarfartyg och kryssare växlar vanligen mellan två och sex. 

Hvad torpedbåtstyrerna och deras bestyckmng beträffar 

hafva erfarenheterna från det rysk-ja panska kriget utöfvat re

lativt ringa inflytande. De under detta krig, särskildt under 

den långvariga blockaden af Port Arthur, ofta förekommande 

artilleristriderna mellan jagare och torpedbåtar hafva däremot 

föranledt, att i de flesta mariner dessa fartyg numera förses 
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med kraftigare artilleribestyckning. I de flesta mariner byggas 

fortfarande torperlbåtar af två typer, en större och en mindre 

och i dessa båtars torpedbestyckning hafva under de senaste 

:åren i det stora hela inga väsentliga förändrin gar vidtagits. 

:Sålunda bestyckas alltjämt i den engelska, franska, amerikan

:Ska och japanska marinen de stora torpedbåtarna, hvilkas huf

vudsakliga uppgift torde anses vara att uppträda såsom tor

-ped båtsförstörare, med endast två däckstuber, under det att 

-dessa mariners torpedbåtar af den mindre typen äfvensom den 

tyska och italienska marinens torpedbåtar, hvilka hufvudsak li

gen torde afses för utförande af torpedanfall, bestyckas med 

tre torpedtuber. Dessa äro likaledes däckstuber med undan

tag för de franska båtarna, där en stäftub &nnu förekomm er. 

Däckstubernas uppställning ä r ganska varierande inom de olika 

marinerna . Den å de tyska båta rua använda uppställningen 

med tre tuber midskepps, en tätt för om och två tätt akter 

om kommandobryggan är utan tv ifvel synnerligen fördelaktig , 

ty på samma gång tuberna vid denna uppställning hafva en 

ganska skyddad, af fartygets rörelser och vibrationer relativt 

föga berörd plats, som i mycket ringa grad utsättes för röken 

från egna skorstenar, befinna sig tuberna i närheten af hvar

andra samt i omedelbar närbet af befälbafvaren, hvarigenom 

clels tubernas betjänande underlättas och dels möjligb et bere

des befälhaharen att öfverse och leda to rpedskjutnin gen. Att 

uppställa hela torpedbestyckningen långt akteröfver, där farty

gets rörelser och vibrationer vanligen äro stora och tub-betjä

ningarna ofta generas af rök oeh gnistor från egna skorstenar, 

samt där befälhafvaren knappast har någon möjlighet att öfverse 

och leda torpedskjutnin gen, torde däremot få anses synnerligen 

ofördelaktigt. 
Krigserfarenheterna från Ostasien hafva gifvit vid bau

den, att torpedskjutning i nordliga klim at vintertid kan i hög 

grad försvåras och till och med omöjliggöras, dels genom den 

isbildning, som vid stark kyla och sjögång uppstår å öfver

vattens torpedtuber, och dels genom den kyla i dessa tuber 

liggande torpeder utsättas för och hvilken gör att i torpeder 
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nas maskineri befintlig fuktighet fryser till is, hvarigenom tor

pedens orgauer hindras att arbeta normalt. Likaledes har det 

visat sig, att särskildt i öfvervattens stäftuber liggande torpe· 

ders stridsspetsar lätt öfverisas, hvilket såväl kan störande in

verka på torpedbanan som ock hindra stridsspetsen att funk

tionera vid torpedens anslag mot målet. Med anledning af 

dessa förhållanden hafva under de senaste åren hufvudsaklio-en b 

vid flottans station i Stockbolm ganska omfattande försök ut-

förts för utrönande af lämpligaste sättet för förhindrande af 

ifrågavarande isbildning i torpeder och torpedtuber. Resulta

ten af dessa försök hafva visat at t, genom anbringande af 

värm eelement vid torpedtuberna i förening med anordnande 

af ångspolning, såväl isbildningen kan förhindras som redan 

uppkommen is hastigt upptinas eller aflägsnas. 

Minor. 

På grund af den jämförelsevis unde~ordnade roll minan 

hade spelat i såväl det spansk-amerikanska som det japansk

kinesiska kriget, var det med en viss öfverraskning man er

for, i hviJken oerhörd utsträckning och med hvilka gynnsamma 

resultat detta vapen under det rysk-japanska kriget kom till 

användning, och särskildt var det minans användbarhet för 

offensiva ändamål, so m ådrog sig rlen största uppmärkgamhe

ten . Söker man efter orsakerna till de omfattande resultat, 

som med minan uppnåddes under det sista kriget, skall man 

finna , att dessa berodde delvis på, att man för minan tillgodo

gjort sig den senare tidens stora framsteg på sprängämnestek

nikens område, delvis på förbättrad konstruktion af minorna, 

derat; förankringsanordningar och framför allt anordningarna 

för minornas snabba och säkra utläggning, men delvis ock på 

att under detta krig såväl lokala som öfriga förhållanden sär 

skildt inbjödo till användande af minor för både offensiva och 

defensiva änd amål. 
Minans betydelsefulla framträdande under det rysk-japan

ska kriget har också föranledt, att man inom de flesta mariner 
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under de senaste åren ägnat en synnerl]g uppmärksambet åt 

minvapnets utveckling och förbättring. Äfven inom den sven

ska marinen hafva de senaste åren betecknats af afsevärd a 

framsteg på detta område. Sålunda bar under år 1907 ka

nonbåten Eddas om byggnad till bandminefartyg afslutats, och 

har fartyget efter om byggnaden under förra sommarens expe

dition visat sig tillfredsställande. 

Den hänsyuslöshet med afseende på den allmänna sjö

farten, hvarmed mineringar under det rysk-japanska kriget ut

fördes, i förening med den stora utsträckning, i hvilken minan 

under ett framtida sjökrig kan förväntas komma till använd

ning, har förauledt , att på den uneler sistlidet år afhållna in

ternation ella fredskongressen i Haag frågan rörande interna

tionella bestämmelser för undervattensminors utläggande i krig 

upptagits till behandling. 

Det viktigaste resultatet af de förhandlingar , som fördes 

v id Haag-konferensen angåend e användning af undervattens

minor, är utarbetandet at' en »konvention angående begagnan

.det af undervattei~sminor (min es sous-marines automatiques de 

.contact» ) . 

En mängel förslag och fordringar framställdes af delege

.rade från England, Italien, Japan , Nederländerna, Brasilien , 

Spanien, 'ryskland, Ryssland, Frankrike, Förenta Staterna, Kina, 

. N or ge, Sverige, Turkiet och Columbia. Dessa framställnitwar 
b 

granskades af militära delegerade och kontrollerades från juri-

disk synpunkt. Efter långa ocb ansträngande öfverläggniugar 

:kunde resultatet framläggas. Detta betecknas af konferensen 

själf blott såsom ett första steo· i riktnina mot ett slutailtiot 
. ~ . ;-::, b b 

lösande af det komplicerade problemet. Inom en viss tidrymd 

,(i) år) borde frågan ånyo upptagas till bekandling. 

De viktigaste artiklama i konventionen äro följande: 

Artikel I. 

Det är förbjudet: 

l:o) att utlägga automatiska stötminor utan förankring (mines 

.automatiques de contact non amarrees) med mindre än 
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att de äro . så konstruerade, att de blifva oskadliga inom 

senast en timme efter det den, som utlagt dem, bar för

lorat kontrollen öfver desamma; 

~:o) att utlägga förankrade stötminor, hvilka icke blifva oskad

liga, alltifrån det de slitit sina förankringar; samt 

3:o) att använda torpeder, hvilka icke blifva oskadliga, då de 

förfela sitt mål. 

Artikel II. 

Det är förbjud et att utlägga automatiska stötminor fram

för fiendes kuster och hamnar enbart i afsikt att förhindra 

handelssjöfarten. 

Artikel III. 

Då förankrade automatiska stötminor användas, böra alla 

möjliga försiktighetsmått vara vidtagna för att säkerställa den 

fredliga sjöfarten. 
De krigförand e förbinda sig att, så långt det är möjligt 

tillse, det dessa minor blifva oskadliga efter ett visst begrän

sadt tidsförlopp, och att, i det fall de upphöra att vara beva

kad e, så snart de militära krafven sådant till åta, lämna uncler

rättelse till de sjöfarande om de farliga zonerna; en sådan un

derrättelse bör på diplomatisk väg öfverbringas äfven till rege

ringarna . 

Artikel IV. 

H vm·je neutral makt, som utlägger automatiska stötminor 

vid sina kuster bör iakttaga samma regler och vidtaga samma 

försiktigbetsmått som de, hvilka åligga de krigförande. 

Neutral makt bör genom ett föregående meddelande un

d errätta sjöfarande om de zoner, hvilka komma att förses med 

automatiska st.ötminor. Denna underrättelse skall ofördröjligen 

på diplomatisk väg öfverbringas till regeringarna. 

Artikel V. 

De kontrah erande makterna förbinda s1g att vid krige ts 

slut, i hvad på en 11Var a f dem beror, !war för sig upptaga 

de minor, som utlagts . 
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Med afseende på förankrade stötminor, som en krigfö
rande till äEventyrs utlagt vid en annan makts kust, skall dessa 
minors läge af den makt, som utlagt dem, meddelas den andra, 
och hvarje makt skall med minsta möjliga tidsutdräkt upptaga 
de minor, som befinnas inom dess vatten. 

Artikel VI. 

De kontraherande makter, hvilka ännu icke hafva så full · 
ändad minmateriel som den, hvilken förutsättes i denna kon
vention, och hvilka följaktligen icke för närvarende kunna bi
träda bestämmelserna i artikel I ocb III, förbinda sig att sna
rast möjligt ändra sin minmateriel så, att den motsvarar ofvan
stående föreskrifter . 

Artikel V II. 

Denna konventions föreskrifter äro icke tillämpliga annat 
än mellan de kontraherande makterna och endast om samtliga 
de krigförande makterna hafva biträdt konventionen. 

Vid omröstningen antogs förslaget med undantag af re
servation mot l:o punkten i Artikel I af följande: Republiken 
Dominique, Mexico, Montenegro, Ryssland och Siam . Turkiet 
reserverade sig mot hela artikeln. 

Mot Artikel II reserverade sig Tyskland och Frankrike. 
Mot Artikel III och IV 'l'urkiet. 
Såsom betecknande för två priucipiellt olika uppfattnin

gar angående användningen af undervattensminor anföres här 
nedan Englands och Tysklands delegerades yttrande sed;m kon
ventionen antagits. 

Englands delegerade yttrade i hufvudsak följande: 
»Då den engelska beskickningen bar röstat för konven

tionen angående minor, SG[ll konferensen nyss antagit, håller 
den dock fast vid sin åsikt, att den ej kau anse detta ordnan
Je af saken som en frågans definitiva lösning, men väl utmär
kande ett moment i den internationella lagstiftningen i ämnet. 
Den anser, att det häri icke tages nog hänsyn till de nEJutralas 
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rätt till skydd, ej häller till humanitära känslor som icke få. 
negligeras, den har gjort allt hvad i dess makt stod för att 
bibringa konferensen denna åsikt, men dess ansträngningar i 
denna riktning hade varit utan resultat. 

Det öppna hafvet, mina herrar, är en stor internationell 
väg; om det är tillåtet för de krigförande under de interna
tionella lagarnas och sedvänjornas nuvarande tillstånd att där 
slita sina tvister, tillhör det dem icke dess mindre att icke före-· 
taga något, som kan, ännu låt1gt efter det de lämnat platsen,. 
göra denna väg farlig att befara för de neutrala makter, som 
likaledes hafva rätt att begagna sig af den . 

Vi förklara utan tvekan, att de neutralas rätt till säker
het vid fart på öppna hafvet bör sättas högre än den krigföran
des snart öfvergående rätt till att begagna den som plats för 
sina krigsoperationer. 

Likväl ålägger konventionen, sådau den blifvit antagen ,. 
den krigförande ingen som bälst restriktion hvad beträffar ned
läggandet af förankrade minor, bvilka följaktligen af denne se
nare kunna läggas ut hvar hälst det honom lyster, vare sig 
till försvar i vattnen inom hans eget område eller i fiendens 
såsom anfallsmedel, eller slutligen i det öppna hafvet, så att 
det ovillkorligen måste inträffa att den neutrala sjöfarten löper 
stor risk under sjökrig och kan utsättas för stor förödelse. Vi 
hafva redan upprepade gånger e:Jträget påvisat faran i en dy
lik situation; nu äro vi nödsakade att påvisa h vilken återver
kan undergången af någon stor postångare, tillhörig någon 
neutral makt skulle hafva. Vi hafva icke underlåtit att låta 
göra gällande alla argument till stöd för begränsandet af dessa 
minors verkningsfält , särskildt låtande de fördelar framträda , 
som den civiliserade världen kunde draga däraf, emedan det 
till en viss grad skulle minska orsaken till de väpnade kon
flikterna. Det synes oss som om man, i och med antagandet 
af det af oss i början af diskussionen framställda förslaget , 
skulle hafva bindrat de faror, som hädanefter i hvarje sjökrig 
skola ställa sig hotande gentemot de vänskapliga relationerua 
mellan neutrala och krigförande. Men emedan konferensen 
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icke ser saken i samrna ljus som vi, återstår det för oss att 
på det uttryckligaste förklara, att dessa faror fö religga, och det 
är tack vare den nuvarandB konventionens ofullständighet, som 
de i framtiden skola göra sig kännbara. Då denna, enligt vår 
tanke, endast utgör en partiell och ofullständig lösning af pro
blemet, kan man icke, såsom redan är sagdt, anse den som 
en fullständig framställning af den internationella rätten i detta 
ämne, likaledes får man icke antaga lagligheten af den eller 
den handlingen enilast af det skäl att konventionen icke för

bjudit densamma. 
Detta är en princip, som Yl vidblifva att fasthålla och 

som aldrig kau negligeras af någou stat, hur mäktig den än 

kan vara.» 

Den tyske representantens anförande var nf ungefär föl 

jande lydelse: 
»Med afseenile på ilen deklaration, som Stor-Brittaniens 

deputerade nyligen framställt, skul le jag önska upprepa hvad 
pg redan sagt i kommissioneu. 

En krigförande makt, som nedlägger minor, påtager sig 
en wycket tung förpliktelse gentemot de neutrala makterna 
och den fredliga sjöfarten. I denna punkt äro vi al la eniga. 
Ingen skall taga sin tillflykt till detta medel utan absolut tvin
gande militära skäl. Men de militära handlingarna regleras 
icke uteslutande af den internationella rättens föreskrifter. Det 
finnes andra faktorer: samvetet, förnuftet och pliktkänslan, som 
uppväckts nf humanitetsprinciperua, skola vara de säkraste väg
visame för sjömannens handlingssätt och skapa den kraftigaste 
garantien emot missbruk. Officerarne i den tyska flottan -
jag säger det med hög röst - uppfylla alltid på det west 
omutliga sätt, de plikter, som härflyta från humanitetens och 
civilisationens oskrifna lag. 

Jag beböfver icke nämna, att jag ful lkomligt uppskattar 
värdet af de regler, som i kriget skola följas. Meu man må 
väl vakta sig för att utfärda regler, hvars stränga efterlefvande 
skulle kunna omöjliggöras genom omständigheternas makt.. 

i 
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Det är af största vikt, att den internationella sjörätt, som vi 
vi lj a skapa, endast innehåller klausuler, hvilkas iakttagande är 
militäriskt möj ligt, ti ll och med i exceptionella fa ll. I annat 
fall kommer vördnadeu för rätten att minskas, och dess aukto
ritet bringas på obestånd. Också synes det oss vara att före 
draga att för närvarande. iakttaga en viss afvaktande hållning, 
i förbidan att man om fem år skall vara i stånd att finna An 
lösning, som kan antagas af hela världen~ 

I fråga om humanitet och civilisation kan jag icke med
gifva att någon regering eller något land står framför det jag 
har äran representera•. 

En annan fråga rörande användningen af minor behand· 
lades äfven af konferensen. 

Den konvention, som utarbetades rörande bombardemang 
från sjösidan, innehåller i sin första artikel följande: 

>>Det är förbjudet att .från sjösidan bombardera hamnar, 
städer, byar, boningshus eller byggnader, som icke äro för
svarade. 

En ort kan icke bombarderas endast med stöd af, att 
uta1tför dess hamn stötminor äro förankrade på hafsbotten.• 

Stor tvekan rådde dock, om punkten angående minor 
skulle upptagas eller ej. Mnn påminde sig i detta samman
hang de faror, som minor i allmänhet wedföra för den fred
liga sjöfarten; man påpekade dessutom, att det skulle förefaUn 
ologiskt att anse den stad okränkbar, som försvarades af stöt
minor, under det att en annan stad förnekades samma privi
legium, därest den vore försvarad medelst kanoner. Eller ock 
borde nedläggandet af minor anses såsom öfverflödigt, då det 
lir själfklurt, att en icke försvarad stad icke skulle utsättas för 
bombardering. Vidare framböllos några andra skäl, men ma
joriteten hade den åsikt, att man vid borttagande af punkten 
angående minor löpf;r fara att göra hela förbudet angående 
bombardering af oförsvarade platser endast illusoriskt. Det 
hestämdes således, att man skulle bibehålla det andra stycket 
i artikel I. För bibehållandet röstade 22 delegerade, 5 delege-
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rade röstade emot och · bland dessa senare märkas Englands 

och JajJans representanter. Frånvarande v<.ro 10 delegerade, 

bland hvi lka märkas de delegerade från våra grannar Tysk

land och Ryssland. 

Gnisttelegrafi. 

Allt sedan gnisttelegrafiens första uppträdande har svå

righeten att bevara telegramhemligheten varit en starkt känn

bar olägenhet. De senare årens stora framsteg äro också huf

vudsakligen att hänföra till förbättringar i nämnda afseende. 

Genom användande af långsamt utstrålande luftledningar i 

förening med föga dämpade svängkretsar har gnisttelegratien 

redan nu nått en praktisk afstämningsskärpa af omkring 4 

procent, och allt tyder på att denna siffra snart ytterligare 

kommer att kunna nedbringas. 
Den af den danske ingenjören Valdernar Poulsen paten

terade metoden för telegrafering medelst odämpade elektriska 

vågor är i detta afseende synnerligen intressant. Om också 

ännu en del olägenheter vidlåda densamma, kan dock redan 

nu sägas, att den i afstängningsskärpa är fullt jämförbar med 

gnisttelegraferingen, och den besitter i öfrigt fördelar, som äro 

ägnade att göra denna telegraferingsmetod till en mycket far

lig rival för den hittills allmänt förekommande »gnistmet.oden». 

I ett unrler förra året i London hållet föredrag demon

strerade ingenjör Poulsen på ett utmärkt sätt sitt nya system 

för radiotelegrafi och lämnas bär följande hufvudsakligen ur 

Engineering hämtade referat af föredraget: 

Den trådlösa telegrafien, sade herr Poulsen i inledningen 

till sitt föredrag, använde sig af vågor, som utsändes a[ en 

oscillerande gnista. Dessa vågor voro starkt dämpade; de bör

jade med stor amplitud , något liknande de häftiga ljudvågor, 

som framkallas af ett pistolskott, och dogo hastigt ut . Odäm

pade elektriska vågor fortsatte under en längre tidsperiod med 

oförändrad amplitud, men det var först år 1900, som Duddel 

- i ett märkligt föredrag, hållet inför The Institution of Elec-

r 
l 
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trical Engineers» - visade på hvad sätt dylika elektriska vå

gor, lämpliga för trådlös telegrafi, kunde frambringas med hjälp 

af hans sjungande ljusbåge. Problemet var i sanning ej långt 

ifrån att lösas af Duddel. (Duddels anordning visas af fig . 1} . 

När en strömkrets, innehållande kapacitet och själl'induktion , 

kopplades parallellt med eu elektrisk ljusbåge, underhållen af 

likströmmar, blef ljusbågen sjungande under vissa omständig

heter , och en växelström med samma svängningstal som tonen 

hos hågen uppkom i den kapacitet och själfinduktion innehål

lande strömkretsen. Duddel erhöll på detta sätt en frekvens 

af 30,000 till 40,000 svängningar per sekund, mycket hög i en 

elektrisk ingenjörs ögon, men alltför låg för trådlös telegrafe

ring. För 31/2 år sedan började herr Poulsen studera frågan 

om huru frekvensen skulle kunna höjas, och ban fann att ljus

bågar, som brunno i kol- eller vätgas och några andra gaser, 

gåfvo en frekvens af cirka 1,000,000 svängningar per sekund, 

!wilken skulle gifva en vågländ användbar för trådlös telegrafi 

och af ungefär 300 m. längd . Först lät han bågen brinna i 

alknholånga helt enkelt genom att placera en spritlampa rätt 

under den horisontala bågen. Vätes öfverlägsenhet torde bero 

på dess termiska och elektriska egenskaper, dess stora atom

Ilastighet och dess stora kylande förmåga. (Herr Poulsen uppe

böll sig ej vid denna punkt.) Då ljudets hastighet i gtlser 

enliat Newtons laa hvilken senare forskningar endast hafva 
b o, ' '--' 

modifierat, är proportionell med kvad ratroten ur kvoten: elasti-

citet genom täthet, kunde man vänta snabbare svängningar i 

Yäte och att gas skulle fortplanta ljudet ungefär fyra gånger 

bättre än luft. Herr Poulsen talade likväl hufvudsakligen om 

vätes kylande förmåga, och det faktum, att det är tillrådligt 

att afkyla bågens elektroder, stöder detta uttalande. Anoden, 

sade han, kunde göras af en koppartub (Fig. 2), genom hvil

ken vatten cirkulerade. Ljusbågen skulle då hoppa öfver från 

en utbytbar ring vid ändan af tuben. Katoden var kol. När 

båda elektroderna bestodo af kol (Fig. 3), växte katoden genom 

att kol utfälldes på den, och för att kunna erhålla en ren , 

skarp kant på katoden, fi.ck den rotera mycket långsamt med 
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med en periferihastigbet af 0,1 mm. per sekund; anoden af· 

sågades sned t (se Fig. 3), så att ljusbågen alltid bildades mellan 

de öfre kanterna. Bågen var innesluten i on låda af marmOI' 

och alla dimensioner på de lådor som visades voro mindre än 

l fot. Kraftiga, solida kol användes . 

Fl~./. FiG. S. 
~~~~,-~r--.--J 

F"i(,. 3. 

~ 
r/c.4. 

En blandning af väte och kolgas , fortsatte herr Poulsen, 

gjorde mycket bättre nytta än väte enbart. Carbureradt väte 

eller kolgas matades konstant in i lådan; den lukt som kän

des antydde bildandet af acrolein . K väfve gaf äfven högre 

frekvens än luft, äfven ammoniak var effektivt, ehuru obehag

ligt (blåsyra bildarles). Syre tycktes vara det skadliga elemen

tet, emedan det påskyndade förbränningen af kolen. Bågen 

måste justeras till en viss »aktiv längd)), som växte med spän· 

ningen och aftog vid högre frekvens . Själfinduktion och kapa-

1 
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citet kunde varieras ansenligt. Den vanliga aktiva längden nf 

bågen var endast 3 mm. I ändamål att erhålla en större 

potentialstegring i bågen och för att stadga den, placerades 

densamma i ett magt1etiskt fält, hvars spoler, grenande sig· 

från hufvudledningen, äfven tjänstgjorde såsom Drosselspolar. 

Fig. 4 klargör anordningen och visar vidare den egendornliga 

kopplingen i kors, antagen för att fördubbla poteutialstegringen. 

En enda båge i en 460 volts krets har frambringat 160,000 

svängningar per sekund med en svängningsenergi af 1,200 

watt. Samma båge oscillerande med 2-!0,000 svängningar skull e 

gifva en svängningsenergi af 900 watt. Proportionen af lik

strömsenergi, som omsattes i svängningsenergi fönninskades r 

när frekvensen höjdes, såsom ofvaonämnda siffror visa . Högre 

strömstyrka ökade svängoingsenergien endast till ett visst maxi

mum. Ifall ytterligare energi erfordrades, kunde flera bågar 

kopplas i serie med bvarandra. Detta hade blifvit gjordt i 

laboratoriet, men i praktiken räckte en båge väl till, till och 

med att sända meddelanden från Köpenhamn till N ort Shields . 

Några lyckade förevisningar af resouansens skärpa inskötos vid 

denna punkt af föredraget. En liten krets innefattande en 

ljusbåge i lysgas utstrålade energi , omkring en meter därifrån 

befann sig en spole, på sin höjd lo tum hög och 6 tum i 

diameter (äfven större spolar användes), lindad med mycket fiu 

koppartråd och afstämd för 700,000 svängningar per sekund. 

När generatÖrn stämdes för sam ma svängni ogstal, började ett 

i sekundärkretsen befintligt evacueradt rör att lysa, men när

mandet af herr Paulsens hand eller en obetydlig förändring af 

den variabla kond ensatorn var nog för att borttaga dess lysan· 

de verkan. Från en större spole utströ m made vackert förgre

nade gnistor, men om en metallstar fördes i närheten, förän· 

drades denna förgrening till en lugnt brinnande låga. Derpå 

lindades . en fin koppartråd om induktionsrullens kärna, så att 

en trådända stack ut upptill. Så snart strömmen slöts, syntes 

den fina tråden hvirfla rundt beskt·ifvande en lysaode kon. 

En Tesla-transformator med 3,000 hvarf frambragte en myc

ket vacker urladdning i form af en låga. 
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Öfvergående till att beskrifva en stations olika apparater, 
-visade herr Poulsen ,den fördelaktigaste anordningen af afsän
daren, hvilket framställes å .Fig. 5. Lufttråden och dess kon
-trakapacitet borde göras sa, att den tjänade som svängnings
krets innefattande lju<ibågen, i b vilket fall svängningarna skulle 
·uppstå i själfva lufttråden. 

Eller också kund e energi en tillför as lufttråden från en 
.primärkrets genom en koppling, som var nästan lös, såsom vid 
gnisttelegrafien. Om kopplingen h varken var absolut fast eller 
.absolut lös, sku1le systemets frekvens ej blifva tillräckligt mar
kerad, enär ljusbågen skulle framkalla en eller två icke myc
ket olika periodtal. I systemet med ljusbåge kunde fullkom
l i g afstämning erhållas både med lös och med fast kopp l i ng, 
medan vid gnisttelegratien lös koppling var nödvändig. I Fig. 

.5 var kopplingen fast - d. v. s. själfinduktionen är förenad 
r!irekt till lufttråden och äfven till gifvarkretsen vid en punkt 
uära en strömbuk i luftledningen. signalering kunde verk
ställas på många olika sätt. Den till synes enklaste metoden 
att variera våglängden, var ej tillrådlig, emedan gifvarappara
terua å hvarje station måste särskiljas genom två våglängder, 
och antalet stationer, som samtidigt skulle kunna vara i öm
sesidig förbindelse inom ett visst område utan att störa llVar
andra, skulle reduceras med hälften . Enligt ett annat system 
till- och frånkopplar:le telegrafnyckeln lufttråden och dess kon
trakapacitet med det öfriga systemet. ·För att skydda genera
torn tillfördes en kompenserande, svängande krets med svag 
utstrålning hvarje gång nyckeln bröt luftkretsen, eller också 
kunde nyckeln införa motstånd i primär- eller luftkretsen. Den 
senare metoden var mycket enklare och sparade kontakterna 
bäst. Andra sätt att införa dämpning kunde man också taga 
sin tillflykt till såsom att variera bågens längd, det magnetiska 
fältet, tillförelse af gas o. s. v. 

För mottagaren var fullkomlig resonans och lös koppling 
absolut nödvändig. Som vågorna voro kontinuerligs behöfde 
detektorn endast utgöra en del, som tidtals iukopplades i sväng
.ningskretsen. Den Pedersenska »ticken-mottagaren (Fig. 6) 
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funktionerade på följande sätt: svängningskretsen tilläts komma 
väl igång, ej störd af någou dämpning; derpå infördes plöts
ligt detektorn och absorberar:le den ackumulerande energien. 
Detektorn, bestående af en elektrolytisk cell, en termostat eller 
en bolometer, förenad till en telefon, skulle då gifva en musi
kalisk ton. Svängningskretsen å Fig. 6 innehåller en konden
sator, hvars laddning intermittent kastades om af en konden
sator med större kapacitet placerad parallellt med telefonen. 
Det instrument, som med regelbundna mellanrum slöt ström
men , eller »tickern», bestod af en liteu elektromagnetisk vil.Jra
tor liknande en Neef-hammare; kontakterna utgjordes af två 
kroka r af guldtråd hopfogade med hvarandra i rät vinkel. Ny
silfver eller silfver och stål skulle göra ljudet i telefonen star
kare , men var ej så pålitligt som guld eller platina. Mottaga
rens regelmässiga verkan, hvilken delvis liknar multiplextele
grafi , tycktes, om man förstod rätt, vara en af de mest bety
dande fördelarna med detta system. I gnisttelegraflen hopades 
energien i gifvarapparaten tills en kraftig guisturladdning in
träffade, här åter hopas energin i mottagaren. Kapaciteten hos 
mottagarsystemet, fortsatte föreläsaren, bestämmes såväl af 
själfva kondensatorn som af den lilla och järnföretvis långsamt 
varierande kapaciteten hos den intermittenta strömslutaren. 
Detta förhållande mellan de olika kapa citeterna var en teknisk 
förd el, emedan det tillät små variatiouer af de utsända vågoma, 
utan att man behöfde riskera att mottagaren strejkade. Som 
morsesignaler bestå af streck och punkter, låg det nära till 
hands att för ändamålet införa en »ticker», om telefonmotta
gare användes. Bolornetern eller termostaten, som endast för 
ett ögonblick förenades med svängningskretsen, kunde själf be
finna sig i en tertiär krets . Apparater af detta slag i förening 
med en Pedersen-»ticker» särskildt lämpade för förening med 
en koher, förklarades genom diagram. 

Öfvergående till resultaten, påpekade föreläsaren, att en 
gnisttelegrafstation kunde med mycket små förändringar för
vandlas till en Poulsen-station. Noggrannbeten i afstämning, 
genom hvilken stationer kunde arbeta utan att störa b varandra, 

Tidskrift i Sjöväsendet. 19 
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var i praktiken ungefär l proc. Stationerna A. och B kunde 

arbeta med vågor af 600 m. längd, och stationerna O och D 
kunde inom samma verkningsområde använda vågor af 606· 

m. längd. Det förtjänar påpekas att dylika anspråk ställas på 
gnisttelegrafapparaterna i närvarande stund. Man hade med 

tre mottagningsapparater, samtliga kopplade till samma lurt
tråd, tagit emot tre olika telegram samtidigt och där de an

vända våglängderna ej skilde på mer än 4 proc. Som gifva

ren kunde utsända vågor med en längd varierande mellan 300 
och 3,000 m. kunde flera hundra stationer på en gång arbeta 

iuom samma verkningsområde utan att störa hvarandra. De 
större våglängderna medförande större energi skulle användas 

för de större distanserna och den högre lufttråden reserveras

för dem. 

Den första gifvarstationen enligt detta system hade upp
rests vid Lyngby, nära Köpenhamn i juni 1905. Den första 

mottagningsstationen hade legat nio engelska mil från Lyngby. 
En annan station byggdes sedan i hamnen Esbjerg, 180 en
gelska mil från Lyngby, öfver de danska öarna och Jutland 

på dess västra kust. Med en energiförbrukning af 800 watt, 

en utstrålande energi af 100 watt, en potentialskillnad af några 
tusen volt mellan lufttråden och jorden samt våglängder om 
700 a 1,000 m., hade goda telefonsignaler erhållits vid Esbjerg; 

genom att förstärka magnetfältet i ljusbågen höjdes den utstrå

lade energimängden till 400 watt. 

Då man vid ett tillfälle hade anordnat denna station för 
att taga emot gnisttelegram, hade mottagaren endast visat ett 

outtydbart virrvarr af engelska och tyska signaler från fartyg 
och lanclstationer, ytterligare gjorda invecklade af atmosferiska 

urladdningar. Då man åter afstämde för Lyngby, hade kom
munikationen genast åttn·ställts utan den minsta störning från 

främmande källor. Tre master voro uppresta i Lyngby, och 
af dessa användes i regeln två. Luftnätet i form af en sol

fjäder hängde ned från en tross, som förenade masterna. Med 

en energi af l kilowatt och en 100 fot hög mast hade man 

r 

' 
l 
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nyligen upprättat fullständig förbindelse mellan Köpenhamn 
och Nort Shields, en distans på 530 engelska mil, däraf 150 

öfver land . Detta resultat styrkte herr Poulsen i hans tro 
att l O kilowatt skulle vara nog att sända radiotelegram öfve1~ 
Atlanten. Till slut summerade föreläsaren ihop fördelarna hos 

sitt system: Ytterlig finhet i afstämniug, multiplextelegrafiens 

nyttiggörand e inom nästan obegränsade vidder, fribet från att 
bli störd af andra linjer, förstärkt frihet från atmosferiska stör

ningar, större verkningskraft och ekonomi, på grund af att för
luster genom läckage och utstrålningar skulle bli mindre med! 

lägre potential. Det fanns äfven stora möjligheter för trådlös 
telefoni. 

Denna fråga kan numera jämväl anses löst. Svårighe
terna härutinnan hafva hittills hufvudsakligen härrört från 
mikrofonen, som, inkopplad i luftledningen på gifvarestatiouen, 
ej blott skulle besitta stor känslighet utan jämväl kunna arbeta 

med den för längre distanser erforderliga strömstyrkan i luft
ledningen . 

Poulsen lär nu med telefoni uppnått till och med bättre re
sultat än den tyska firman Telefunken. Sistnämnda firma lyc
kades med trådlös telefoni uppnå förbindelse mellan Nauen 
och den 40 kilometer därifrån anordnade mottagningsstationen 

vid Tempelhofer Ufer i Berlin redan i <1ecember 1906. Gif
varen var här en Poulsen-apparat med flera ljusbågar. Mot

tagaren, som i mycket liknar en vanlig hörmottagare, var kon
struerad af den framstående tyske ingenjören Schloemilch. 

Nyligen lär emellertid Poulsen haft ömsesidig förbindelse 
med trådlös telefoni mellan Lyngby (Köpenhamn) och Esbjerg, 
ett afstånd af 270 km. 

Inom gnisttelegrafiens område torde för närvarande Tele
funken besitta afstånds1ekordet, i det att en ångare utanför 
Teneriffa nyligen mottagit t6legram från Nauen på ett afstånd 

nf 3, 700 km. eller ungefär afståndet mellan Europa och Ame
rika, utgörande den största telegraferingsdistansen mellan land
station och ångare. 
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I ömsesidig förbindelse mellan station och fartyg har 
emellertid Poulsen uppnått ett synnerligan vackert resultat 
eller 2,200 kilometer mellan stationen Cullercoats vid New
castle och ångaren United States, hvilken senare var försedd 
med Poulsen-station. 

Stockholm i mars 1908. 
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Arsberättelse i reglementen, förvaltning samt 
hälso- och sjukvård för år 1907. 

Af föredraganden A. Wctchtmeister. 

Då jag äfven förlidet år var föredragande på detta om
råde, må det tillåtas mig att vid afgifvandet af denna årsbe
rättelse följa samma indelning som då användes och vill jag 
därför börja med att redogöra för de nyheter som det gångna 
året bjudit på under rubriken 

Reglementet för marinen. 

I fråga om detta reglemente utgör namnförändringen en 
nyhet, som förklaras af den lydelse dess l:a § erhållit nämli
gen: »Marinen utgöres af flottan och kustarti lleriet». 

Den i sista årsberättelsen förebådade omtryckningen af 
reglementet har, beträffande dess I del, nu blifvit verklighet, 
sedan 1907 års upplaga den 31 sistlidna december utgifvi ts, 
innehållande 1899 års reglemente jämte däruti intill den l 
januari detta år gjorda ändringar. 

Bland de nu vidtagna ändringarna märkas följande af 
mera allmänt intresse. 

Minörafdelningen utgår såsom sådan och bildar i stället 
en ny yrkesgren inom matrosafdelningen. 

Benämningen »skeppsgossekorpral» utgår och ersättes med 
»ordningsman». 
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I §§ 23 och 24 äro intagna de nya bestämmelserna an

gående afgifvande af förslag vid befordran. För desamma torde 

icke här i detalj kunna redogöras, utan vill jag inskränka mig 

till att erinra om att den anbefallda befordringskommissionen 

består af de fem högsta chefsbefattningarna vid flottan med 

de båda varfscheferna såsom suppleanter. 
I fråga om afsked med tur och befordringsrätt hafva be

stäm ruelserna ändrats därhän a t t den, som erhållit sådant af

sked, icke må under längre tid än två år bibehålla sin tur 

och befordringsrätt, h vilket gäller så väl officerare som under

offic:erare. 
Beträffande antagning till sjömanskåren har den förän

dring införts att anställningstiden förlänges med ett år om 

uppsägning af antagningskoutraktet icke sker senast 60 dagar 

före utgången af anställningstiden. 
I kapitlet »klädsel etc. » träffa vi bland annat på bestäm

melser, som medgifva ett utsträckt användande af bruna hand· 

skar och hvit kavaj. 
Vidare märkas följande nya bestämmelser: 
att tjänstgöring å annan förläggningsort än flottans sta

tion icke må, därest tjänstgöringen af konungen förklaras skola 

såsom ordinarie anses, berättiga till åtnjutande af traktamente; 

att bestämmelserna att fartyg icke före utläggningen från 

varfvet må taga ombord krut och andra sprängämnen bort

fallit; 
att »föreståndarne» för sjöinstrument-och sjökarteföråden 

å variven ersatts med »äldste officerare» vid samma förråd , 

samt att i samband därmed sjöinstsument- och sjökarteförråden 

blifvit lagda under inventarieförvaltare å varfven; samt 

att medeltalet för arbetstiden i veckan å varfven blir 91/2 
timme i stället för såsom förut 10 timmar. 

Af Bil. 12 (Beklädnadsstaten) framgår att äfven manskap 

af matro&- och ekonomiafdelningarna tilldelats bussaronger (2 

st.) och byxor (2 par) af blå bomullsväL 
Bil. 18 upptager den nya organisationen för >> marinsta

ben >>. Andringarna afse hufvudsakligen arbetets fördelning på 

f 
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tre afdelningar i stället för på två, såsom i förutvarande >>flot

tans stab>>. Den nytillkomna afdelningen benämnes »organi
sationsafdelningen ». 

I Bil. 23 angifvas nya bestämmelser för fartygens förläg

gande i beredskap. För fartyg i 1:':1 beredskap gäller sålunda 

bland annat att det skall hafva besättningen embarkerad och 

inmönstrad och kompasserna justerade. 

Jagare, torpedbåtar och undervattensbåtar skola kunna 

utgå på expedition 5 timmar och öfriga fartyg 12 timmar efter 

.det order om afgång ankommit till stationen. 

Rörande fartyg förlagdt i 2:a beredskap stadgas att, 

därest i kommandoväg order utfärdats om att besättning å det

samma skall vara kommenderad, denna skall vara tjänstgö

rande vid den station där fartyget är förlagdt. 
Fartyg i 2:a beredskap skall vara färdigt att utgå på ex

pedition, . 1 :a klass fartyg inom 48 timmar, 2:a och 3:e klass 

fartyg inom 24 timmar, efter det order om utrustningen in
gått till stationen. 

För utrustningen under tiden l december--l april läm

nas 24 timmar utöfver den ofvan angifna tiden. 
Reglementets II och III delar hafva icke utkommit i nya 

upplagor, men lärer detta komma att ske under innevarande 

Ar. En del ändringar hafva tillkommit äfven i fråga om dessa 

delar men äro icke af större betydelse. 
Af III delen bar under året kapitlen N:ris 17 »Inre tjän

sten» och 15 »Garnisonstjänsten» blifvit fastställda. 

Öfriga reglementen. 

Det förslag till exercisreglemente för flottan, sollJ af chefen 

för marinstaben i samråd med inspektören af flottans öfningar 

till sjöss utarbetats har uneler som maren pröfvats liksom äfven 

förslaget till s~jutinstruktion för flottan och båda äro nu under 

omarbetning; med undantag möjligen för den del af det förra 

som omfattar »artilleri» lära såväl exercisreglementet som skjut-
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instruktionen komma att under innevarande år fas tställas. Det
samma torde äfven blifva fallet med reglemente för utbildning 
af flottans manskap, som nu befinner sig under slutligt utar
betande enligt af chefen för marinstaben föreslagna och af 
Kungl. Maj:t fastställda grunder. 

Nytt r eglemente för kustsignalväsendet har den 31 sist
lidne decemher blifvit fastställdt, men då detsamrna är af hem 
lig natur, kan icke här redogöras för dess innehåll. Äfven ett 
nytt resereglemente har uneler 1897 sett dagens ljus, gifvet den 
13 december 1897. 

Detta bibehåller det äldre reglementets uppdelning aE olika 
tjänstebefattningar på sex klasser, men dagtraktamentet har i 
2:a och 3:e klasserna blifvit höjdt med l krona, i 4:e klassen 
med 2 kronor samt i 5:e och 6:e klasserna med l kr. 50 öre. 
Ersättning fö~· transport af effekter har i stället något nedsatts , 
så att den för de fyra högsta klasserna endast utgår med l 
krona och för de öfriga med 75 öre. 

Lägges härtill bestämmelsen att godtgörelse för plats r 
sofvagn må utgå om den resande begagnat sig af sådan plats, 
så torde det mera anmärkningsvärda i detta reglemente vara 
anfördt, såvida man icke till det anmärkningsvärda vill räkna 
den omständigheten att benämningarna på en mångfald af 
tjänstebefattningar, åtminstone hvad flottau beträffar, icke äro 
»up to date». 

Erinras bör, att tillkomsten af detta nya resereglemente 
icke upphä ft de bestämmelser, som lämnas i kungörelsen af 
den 27 maj 1881 angående de grunder , h varefter resekostnads
och traktamentsersättning för flottan tillhörande personer skall 
vid vissa kommenderingar och förrättningar utgå, men clå 
dessa bestäm m el ser icke väl öfverensstämma med det nya rese
reglementet, torde det väl icke dröja så länge förr än nämnda 
kungörelse upphäfves eller ändras. Intill dess detta skett kom
ma de förd elar, som det nya reglementet medför, flottans per
sonal tillgodo endast uneler de första åtta dagarna af en för
rättning. 

o 
' 

~ 
l 
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Följande instruktionsböcker m. m. hafva under året blif
vit utarbetade, pröfvade eller fastställda, nämligen: 

Bihang till »Undervisning för manskapet, II, Sjömanskap»; 
afsedt att ersätta det äldre utdraget ur samma instruktionsbok; 

»Undervisning för manskapet, V, '].'om vridningsanordnin
gar och annnunitionshissar»; 

»Instruktion för flottans befälsöfningar», samt 
»Lärobok i artilleri>> för flottans underbefälsskola. 

Internationell rätt. 

Den 15 juni 1907 sammanträdde i Haag elen andra ill 
tern ationella fredskonferensen »för att ytterligare utveckla de 
humanitära principer, som lågo till grund för verksamheten 
vid den första konferensen 1899 ». 

Resultatet af denna konferens, h vars slutakt är under
teckn ad den 18 oktober 1907, utgöres närmast af icke mindre 
än 14 olika konventioner, hvardera utgörande en särskild akt, 
till hvilka konferensen »fastställt texten». En del af dessa 
affattades redan likväl redan vid konferensen 1899, ehuru de 
nu föreligga i reviderad upplaga. 

Konventionerna äro följ ande: 
I. Konvention för biläggande ä fredlig väg af interna

tionella tvister. 
II. Konvention angående begränsning i fråga om rätten 

att använda våld för utkrafvande af kontraktsenliga fordrin gar; 
Hl. Konvention angående öppnandet af fientligheter. 
IV. Konvention angående lagar och bruk för kriget till 

lands. 
V. Konvention angående neutrala makters oc:h perso-

ners rättigheter och skyldigheter under kriget till lands. 
VI. Konvention angående behandling vid flentligbeter

nas utbrott af handelsfartyg tillhöranQ.e fientlig makt. 
VII. Konvention an gående handelsfartygs om bildande 

till krigsfartyg. 
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VIII. Konvention angående nedläggande af automatiska 
kontaktminor. 

IX. Konvention angående bombardement förmedelst sjö
stridskmfter under krigstid. 

X. Konvention angående tillämpning på sjökriget af 
Geneverkonventionens principer. 

XI. Konvention angående vissa inskränkningar i utöf
vandet af rätten att kapa i krig. 

XII. Konvention angående upprättande af eu internatio
nell prisdomstol; 

XIII. Konvention angående neutrala makters rättigbeter 
och skyldigheter under sjökrig; samt 

XIV. Konvention angående förbud att' nedsläppa ·pro
jektiler eller sprängämnen från ballong. 

Af ofvanstående konventioner hafva Sveriges represen
tanter hittills undertecknadt samtliga med undantag af n:ris I, 
II, VIII, XI, XIII och XIV. Tiden för undertecknandet ut
går visserligen först den 30 juni innevarande år, men det är 
att märka att bland stormakternas representanter ännu den 10 
januari Tysklands, Österrikes, Englands, Italiens och Japans 
icke undertecknat en enda, under det att detta för Frankrikes, 
Rysslands och Förenta staternas del skett i fråga om större 
delen af konventionerna . 

Endast för Holland, Bulgarien, Panama och Norge hafva 
samtliga konventioner utan någon reservation undertecknats. 
!i;buru således värdet af alla dessa konventioner icke får öfver
skattas är det dock af en stor betydelse att de kommit till 
stånd, låt vara med blott »fastställd ten». Ty de stater, som 
icke undertecknat dem, hafva dock nu vid krigsutbrott till
gång till väl genomtänkta och affattade bestämmelser, med led
ning af hvilka de kunna bestämma och tillkännagifva sin stånd
punkt. 

Utöfver fastställandet af ofvannämnda konventioner har 
konferensen gjort en del uttalanden berörande sådana områden 
där positivt resultat icke kunnat vinnas. Konferensen bar så
lunda enhälligt erkänt principen om obligatorisk skiljedom och 
förklarat att vissa tvister, särskildt sådana som beröra tolk-
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ning eller tillämpning af internationella aftal borde underkastas 
Dvillkorlig obligatorisk skiljedom. 

Konferensen förklarade vidare att äfven om det icke varit 
möjligt att redan nu afsluta en konvention rörande nyssnämn
da frågor, hafva dock de meningsskiljaktigheter, som yppats, 
-varit begränsade till juridiska tvistigheter. 

s lutligen gjorde konferensen föl i ande enhälliga uttalande: 
Den andra fredskonferensen bekräftar den resolution som 

antogs af konferensen 1R99 angående begränsning af de mili
tära utgifterna; då dessa i nästan alla land sedan dess hafva 
betydligt ökats, förklarar konferensen att det är i hög grad 
·Önskvärdt att regeringarna ånyo på allvar studera denna fråga . 

Flottans sjukvårdsväsende. 

Såsom icke sakkunnig på detta område torde jag beträf
'!"and e detsamrna få hänvisa till marinöfverläkarens årsberättelse 
för år Hl07. 

Det frivilliga sjukvårdsväsendet 

Med etöd af den nya organisation , för hvilk:en i senaste 
årsberättelsen redogöres, har de fri villiga sjukvårdsföreningarnas 
arbete fortgått utefter de nya utvecklingslinjerna. Centralrådet 
som i ired har att förmedla samverkan mellan de <_)lika före 
ningarna samt fördela arbetet dem emellan, har under det 
gångna året trädt i verksamhet samt fördelat de olika upp
gifterna på det sätt, att hvardera af föreningarna Höda korset 
och Sophia-föreningen skola under de närmaste åren utrusta 
ett fast sjukhus inom bvarje armefördelningsområde, och är 
afsikten att härvid använda de nya infanterikasernerna. Dess
utom skall Röda korset utrusta ett lasarettsfartyg samt ett an-
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tal sjuksköterskegrupper, som vid mobilisering kunna sändas 
ti ll tjänstgöring vid de militära sjukvårdsanstalterna och Sophia
föreningen, vissa rörliga sjukvårdsanstalter såsom .ett antal sjuke 
huståg och för de inre vattenförbindelserna samt kustpositio
nerna afsedela sjuktransportfartyg. 

Beträffande landstormen komma båda föreningarna enligt 
förslag att efter en särskild fördelning söka i första hand kom
plettera de färdigorganiserade landstormsområdena med sjuk
vårdsutrustning, så att de i detta afsseende bliEva jämnställda 
med härens truppförband . 

Då det lasarettsfartyg, som af svenska föreningen Röda 
korset skall utrust~1s, är afsedt att ställas till flottans förfogan
dc vid mobilisering, torde en kortare redogörelse beträffande 
den plan efter hvilken fartyget skall rustas vara på sin plats. 

Genom tillmötesgående af »Svenska rederiaktiebolaget 
Öresund» får föreningen vid mobilisering för äudamålet dispo
nera bolagets nya utmärkta ångare »Öresund», som användes 
på traden Malmö-Köpenhamn. Detta fartyg, som med sina 
stora salonger och i öfrigt pratiska inredning är särdeless lämp
ligt för ifrågavarande ändamål, blef färdigt 1903, gör en fart 
af 14 knop, har isbrytarestäf, värmeledning, strålkastare, elek
trisk belysning och får på sin nuvarande trade föra l ,000 pas
sagerare. 

H vad fartygets utrustande beträffar skall detta enligt plan 
ske i Malmö, hvilken plats är därför synnerligen lämplig, dels 
såsom varande fartygets hemort och dels emedan de nödvän
diga mindre inredningsförändringarna där kunna utan tidsut
dräkt vidtagas, då de verkstäder och resurser i öfrigt som fin
nas i denna stad, på grund af dess utsatta li:ige icke kunna 
tagas i anspråk för militära ändamål i samma grad som t. ex. 
Stockbolm , Göteborg och Carlskrona. 

Alla inventarier m. m. som erfordra s för fartygets använ
dande såsom lasarettsfartyg anskaffas redan i fredstid och upp
läggas i Malmö. De härför erforderliga permingemedlen äro 
redan disponibla i det att de blifvi t till förenipgen skänkta af 
en för Röda korsets verksamhet varmt intresserad person i 
::VIal mö. 
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Enligt den uppgjorda planen skall arbetet med fartygets 
utrustande så bed r i f vas att om den dag, då fartyget inlägges 
å Kockums mekaniska verkstads varf benämnes l :a dagen 
skall detsamma senast under 5:e dagen vara klart till afgång. 
För att utrustniugen skall kunna ske på denna korta tid träf
fas i förväg alla erforderliga aftal angående inredningsändrin
gar, restauration m . m. hvarjämte redan i fredstid utfärdas 
och utdelas särskilda, utförliga instruktioner för hvarje förening 
eller funktiouär, som har att med utrustandet sig befatta. 

Dylika instruktioner äro sålunda upprättade för fartygets 
militära ledare, öfverläkaren, befälhafvaren, intendenten , far
maceuten och restauratören samt för de unde1·afdelningar af 
Röda korset som hafva olika grenar af utrustandet sig ålagda. 

Fullt rustadt kan fartyget föra följande antal sjuka eller 
sli.rade: 
i sängar ................ . .... .................................... 56 man, 
i bäddar å soffor ......... ..... ................... .. .......... ... 24 » 

å madrasser på däck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 » 

Summa 130 man . 
I fråga om kortare transporter kan detta antal ökas med 

omkring 70 man lindrigt sårade eller skeppsbrutna. 
Den personal, som vid mobilisering e m barkera r, utgöres 

dels af en militär ledare, öfverläkare, 2 biträdande läkare, in
tendent, farmaceut, öfversköterska och 6 sjuksköterskor, samt
liga tillhörande Röda korset, dels besättningen bestående af 12 
man , dels slutligen 7 personer för mathållning m. m. 

Öfver personalen från Röda korset föres namnförteckning. 
De med fartygets an vändande såsom lasarettsfartyg före

nade drift- och underhållskostnader, som icke ersättas af kro
nan äro afsedela att betäckas genom garantiförbindelser gällan
de för viss snmma och viss tid, i fredstid utfärdade af för 
Röda korsets verksamhet intresserade personer. 

Den uppgjorda planen med dess många instruktioner och 
öfriga bilagor skall i början af hvarje år, äfvensom när politi
ska förvecklingar därtill gifva anleduing revideras genom för
sorg af sveuska föreningen Höda korsets öfverstyrelse. 
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Do rörliga sjukvårdsanstalter till lands, vid kustpositioner 
och å inre vattenfarleder, som det skulle åligga Sophia-förenin

gen att uppsätta äro 3 sjukhuståg och 6 sjuktransportfartyg. 
Sjukvårdsmaterieleu för dessa anstalter är afsedd att öfver

lämnas dels till trängkårerna och dels , hvad sjuktransportfar
tygen beträffar, till mariuens myndigheter i Stockholm, Karls

krona och Göteborg, h vilka myndigheter borde träffa aftal med 

rederier för erhållande vid krigstillfälle af lämplig fartygs
m a ter i e l. 

I samband med ordnaudet af dessa förhållanden har fråga 
uppstått huruvida lasarettsfartyg skulle kunna användas för 

transport af sårade och sjuka tillhörande hären , exempel vis vid 
evakuering af en krigsskådeplats i öfre Norrland, och därvid 
komma i åtnjutande af sarnma skydd som tillkommer sådana 

fartyg, när de användas i sjökriget. Japaneserna använde vis
serligen under s_enaste krig lasarettsfartyg i stor skala för att. 

till hemorten transportera sårade och sjuka från krigsskåde
platsen till lands, men den omständigheten utgör ju i och för sig 
icke något bevis för att sådana fartyg, använda till transpor

ter af ifrågavarande slag, åtnjuta skydd enligt de internatio
nella bestämmelser, som röra sjökriget. 

Att det senare likväl är fallet fram går emellertid med aU 

önskvärd tydlighet, om man läser protokollen från Haag-kon
ferensen 1899. En vid denna konferens tillsatt kommission 
hade att utarbeta förslag till konvention på detta område, och 

när detta förslag, upprättadt af ett redaktionsutskott, föredrogs 
i kommissionen, påpekade den japanske delegerade d:r Motono 

att ordalydelsen icke tydligt angaf huruvida bestämmelserna 
voro afsedda att äfven gälla för sådaua lasarettsfartyg, som 

förde sårade och sjuka soldater. 
Den franske rättslärde M:r Renault som var föredragande 

i ämnet och sotn uppsatt förslaget yttrade då att någon ändring 
icke syntes erforderlig, då det ju var tydligt att en sårad eller 

' ' 
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sjuk soldat som transporterades på ett lasarettsfartyg måtte 
vara lika berättigad till skydd som en matros, som inlagts på 
sjukhus i land, och detta oberoende af om han sårats i land 

eller på sjön. När saken sedermera förevar i konferensen sam
la(!, återupprepade M:r Renault detta uttalande, och D:r Mo

tono föreslog då att detsamma, för undvikande i framtiden af olika 
tolkningar af ifrågavarande bestämmelser, skulle intagas i freds

konferensens protokoll, hvilket äfven blef konferensens beslut . 
.Med tanke på våra långa kuster och på våra i krigstid 

säkerligen hårdt ansträngda järnvägar, vill det synas som om 

lasarettsfartyg äfven i vårt land skulle kunna få användning 

stor skala för härens räkning. 

Stockholm i mars 1908. 
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Sjöofficers-befordran. 

Det nya seklet har kännetecknat sig genom en anmfirk-
11ingsvärd stegring af örlogsskeppets förmåga af kraftutveckling. 
Denna krafttillväxt har vunnits icke endast genom fullkom
l~gare krigsbered~kap utan äfven genom vidgad förmåga att 
tillvarataga de modärna vapnens möjligheter. Utvecklingen 
inom detta område rör sig nämligen efter hufvudsakligeu två 
linjer, den tekniska, som tillgodoser själfva studiemedlen, och 
-den taktiska som eöker tillämpningsvis tillgodogöra teknikens 
framsteg. En sund utveckling förutsätter, att framstegen ut
.efter dessa bägge linjer följas åt. Och i regel torde så ske; 
men någon gång finner man också att så icke skett. Så till 
-exempel har man under de senaste åren fnnnit, att den mo
därna skeppskanonen innebar möjlighet till betydligt bättre 
träffresultat, än hvad man föreställde sig. Och beträffande 
torpedvapnet har det sista sjökriget lämnat den erfarenheten, 
att åtminstone inom de båda krigförande makternas flottor detta 
vapen icke omhändertagits så, att det i krigets stund lämnade 
berättigadt utbyte. 

Dylika omständigheter mana till själfpröfning och efter
sinnande. De inskärpa nöd vändigbeten af omsorgsfull förbe
redelse, högt utvecklad krigsmässighet och noggrann analys af 
krigets betingelser. Och då ansvaret härför hvilar på befälet, 
framför allt på det högre befälet, framgår härur huru angelä
get det bör vara, att vid befordringar krafvet på förtjänst och 
skicklighet gifves säkra betingelser för att kunna göra sig 
gällande. 

,, 
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I jämförelse med svunna tider kan vår tid karaktäriseras 
såsom fredlig . U n der fredens hägn har utvecklingsarbetet kun
nat fortgå med relativt lugn och har tagit sig uttryck bland 
annat uti ett systematiserande och reglementerande af tjänste
detaljer. Denna sträfvau har också på vissa håll gjort sig 
märkbar inom befordringsväsendets område För att trvaaa .._, · .;oo 

på samma gång statsintressets fordran på godt befordringsur-
val och individens kraf på rättvist hänsynstagande samt gifva 
stadga åt befordringsförfarandet, har det befunnits ändarnåls
e nligt att uppställa vissa villkor för befordran till olika grader 
.och att fastställa grunder för bedömandet af befordringskandi
{:!aternas kompetens, hvarjämte åt särskilda kommissioner upp
dragits att upprätta befordringsförslag. 

De mariner, inom hvilka befordringstekniken nått högsta 
utveckling 8ynas vara Danmarks, Frankrikes, Japans och För
enta Stateruas. Den omstäudigheteu, att denna utveckling kon
stateras i de båda stora republikernas mariner, kan ju antyda 
.att den är af ett demokratiskt kynne. Dtt danska befordrings
förfarand et kan utan tvekan betecknas såsom demokratiskt i 

' ty att vid befordran till kapten, två kaptener, och vid befordran 
af underofficer en underofficer jämte öfriga bisittare taga plats 
i vederbörande befordringsråd. Om den folkliga andan inom 
den japanska marinen vittnar det förbållandet att officersäm
nena väljas från alla samhällslager, utan hänsyn till föräldrar
nas sociala ställning eller förmögenhet; villkoret är endast att 
vara frisk och duktig samt att innehafva betyg från medel
skola . Efter antagningen bekostar staten, såsom jämväl sker 
beträffande Förenta Staternas sjökadetter, all utbildning till 
Dfficer. 

Så vidt det varit möjligt att därom inhämta kännedom 
försiggår inom nyssnämnda mariner befordran inom officers
graderna efter hufvudsakligen följande grunder. 

Inom danska flottan sker i fredstid befordran till premier
lieutenant i tur, hvarvid dock fordras viss tids tjänst till sjöss 
.å danskt örlogsfartyg med goda vitsord för praktisk tjänst
göring. 

Tidskrift .i $.jöväsendet. 20 
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Befordran till kapitain sker lwar femte gång efter val , 

men elj es i tur, bland dem som anses förtjänta af befordran 

och som tjänstgjort viss tid i löjtnantsgraden. Befordran till 

högre grader sker efter val, hvarvid för befordran till kom 

mand0r äfven erfordras viss tids tjänst såsom kapitain. 

Till ledning för befordran upprätta vederbörande befäl

hafvare (fartygschefer m. fl.) s. k. »'rorfremmelselister» (i detta 

sammanhang må nämnas, att dylika afgifvas äfven beträffande 

underofficerare) såväl vid slutet af h varje sjökommendering som 

efter hvarje års tj änstgöring i land. Alla dessa listor behand

las sedan af ett »Torfremmelsesraad», som med stöd af dem 

upprättar befordringstablå. Sagda råd utgöres af chefen för 

sjöofficerskåren och två kommand0rer, hvarjämte såsom för

stärkningsmän ingå ytterligare två kommand0rer, då det gäller 

befordran till sagda grad, eller två kapitainer, då det gäller 

befordran till kapitains grad. Kommand0rerna och kapitainerna 

i rådet förordnas af sjöministern. 

För hvarje befordran efter val inom officerskåren afgif

ver rådet förslag på tre personer. I händelse af meningsskilj

aktighet afgör majoriteten. Af de tre å förslaget upptagna 

föreslår (indstiller) sjöministern den till befordran, som han an 

ser värdigast . (I förbigående må nämnas att enligt Danmarks 

grundlag befordringsmål handläggas såsom kommandoärenden). 

Vid ifrågakomroande befordran i tur till kapitain afgifver rå

det förklarin g, huruvida den i tur varande löjtnanten uppfyllt 

föreskrifna fordringar och äfven i öfrigt anses lämplig för be

fordran. 
Under krigstid bortfalla fordringarna på viss tjänsteticl 

såsom villkor för befordran . 

Inom franska flottans officerskår sker befordran tilllieute· 

nant de vaisseau lwar tredje gång efter val bland de enseigner 

som uppnått äldsta tredjedelen i sin grad, och som i denna 

grad räkna minst två år~ tjänst till sjöss å franskt örlogsfar

tyg. Öfriga befordringar till lieutenant, äfvensom befordran 

till högre klass inom denna grad ske i tur. 

Från lieutenant till capitaine de fregate befordras hvar 
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annan gång i tur, hvar annan gång efter val. Befordringar 

till högre grader ske uteslutande efter val. För befordran er

fordras i hvarje fall viss tids tjänstgöring i innehafvande arad. 

F~r att kunna efter val befordras till grad lägre än flagg

~Jans. fordras att vara i vederbörlig ordning uppförd å be

fordrmgstablå. Dylika tablåer upprättas af en kommission som 

fö r ändamålet årligen sammanträder. För hvarje arad från 

hvilke1i befordran kan ske efter val, upprättas en °tabl
1

å uti 

hvilken o.fficerare, som fylla stadgade villkor för befordran , 

upptagas 1 den ordning, i hvilken de anses böra ifrågakomma. 

D.essa tablåer, gällande för ett års tid, öfverlämnas till sjömi

mstern. I kraft af sitt ämbete äger mmistern att i tablåerna 

verkställa ändring eller införa nya namn, därest han skulle 

?nska påskynda befordran af någon officer, som utmärkt sig 

l kng e~ler genom någon ovanligt förtjänstfull handling, nå

got sp~Ciel!t uppdrag eller någon själfständig kommendering. 

V1d befo:·dan till flaggmans grad afgifvee förslag af en 

särskild komm1sswn, bestående af flaggm än. 

Den förstnämnda befordringskommissionen --la commis

sion de classement - arbetar i två instanser, med delvis olika 

ledamöter vid de båda förrättningarna. Först sammanträder 

nämli gen en »commission du premier degre», bestående af 

cb.eferna för ~ot~ans stab och flottans personal samt de flagg

man och cap1tames de vaisseau, hvilka utöfvat befäl såsom 

e~kad~r· eller divisionschefer omedelbart före de personer, som 

VId t1d punkten för ta blåemas uppställande inneha f va motsva

~ande befälsposter. Denna kommission upprättar förteckningar 

a kandidater, som under närmaste årsperiod kunna ifråaakom

ma till befordran, hvarvid för befordran till Jieutena:t och 

capitaine de vaisseau upptagas dubbla beräknade antalet och 

för befordran till capitaine de fregate tre gånger det antal, 

son~ be.räknas kunna ifrågakomma. Kandidaterna uppföras i 

anCienmtet, utan angifvande af befordringsordning. 

Dessa namnförteckningar öfverlämnas till »la commission 

du deuxiem e degre», som består af de båda nyss nämnda 

cheferna för flottans stab och flottans personal samt därjämte 
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af de tre äldsta viceamiralerna på stat. Denna kommission 

uppgör de definitiva tablåema, uti h vilka namnen å befordrings

kandidaterna upptagas i den ordning de anses böra gifvas före

träde till befordran. 
Inom Japanska flottan sker befordran allt igenom efter 

Ya l, h van id såsom villkor uppställes kr af på viss tjänstetid i 

innehafvande grad. Viss tjänstetid till sjöss erfordras dock 

icke; men sådan tjänstetid tillgodoräknas med 33 proc. för

böjning vid sammanräkning af tjänstetid. 

Befordringarna ske med stöd af årligen uppgjorda be

fordringslistor. Tillvägagåendet vid uppgörandet af sådana 

listor synes vara att sjöministern, med stöd af inom departe

mentet förvarade betyg och rapporter samt uppgifter om tjän

stetid, först uppgör en förslagslista upptagaode de officerare i 

fregattkaptens och lägre grader, h vilka kunna ifrågakomma till 

befordran. Denna lista, åtföljd af förefintliga på bedömandet 

inverkande handlingar, öfverlämnas till en befordringskommis

sion bestående af amiraler. Kommissionen upprättar en defi

niti ~ r,efordringstablå, h varvid hänsyn tages till betyg som er

hållits vid marinakademien, skjut- och torpedskolor o. d., dock 

utan att sådana betyg tillmätas något afgörande inflytande. 

Huru vida i öfrigt tjänstebetyg afgifvas för officerare bar icke 

kunnat utrönas. Däremot är kändt, att inom denna marin 

andra vägar anlitas att hålla tjänstbarheten uppe. Så t. ex. 

skall hvarje löjtnant, då han stått ombord i två månader, un

dergå en examen hufvudsakligeo omfattande kännedom om 

fartyget och dess vapen. H varje officer erhåller dessutom i 

regel årligen i uppdrag att affatta en uppsats rörande något 

honom lämoadt praktiskt eller teoretiskt ämne. De bättre sva

ren insändas till sjöministern, som eventuellt belönar dem och 

föranstaltar om tryckning. 

Befordran till flaggman sker utan upprättande af befor

dringstablå. 
Den marin, inom hvilken befordringsproceduren ernått 

sin största formella utveckling är Förenta Staternas. Enligt 

gällande reglemente erfordras för befordran till högre grad: 

- 287-

att hafva af ett »medical board> befunnits fysiskt kvali

ficerad för t j än st till sjöss, sam t 

att hafva af ett ;,examining board» befunnits i besittning 

af såväl goda andliga och moraliska egenskaper som erforder

lig yrkesskicklighet för utöfvande af tjänst till sjöss. 

Undantag meclgifvas i förra fallet vid skada eller sår, 

som ådragits i tjänsten, och som icke förorsaka full otjänst

barhet. Under krigstid kan befordran till f-laggmans grad äga 

rum utan utlätande af något »examining board:.>, dock skall 

den som sålunda befordras innehafva minst grad af comman

der, sam t hafva särskildt utmärkt sig genom mod och skick
lighet. 

Ingen officer kan nekas beforc1ran utan föregående pröf

ning af de båda kommissionema; underlåter någon att efter 

undfången kallelse inställa sig till undersökning, har dock hans 

rätt förfallit. I sådant fall, eller om han icke rekommende

rats till befordran af bägge kommissionerna, öfverföres han till 

»the retired list». 

Ett »medical board;, består i regel af tre marinläkare, 

men kan, på fartyg, utgöras äfven af två eller i nödfall en

dast af en läkare. Dess utlåtande afgifves enligt formulär. 

Kan den undersökte icke fullt approberas, betecknas han, om 

otjänstbarheten anses vara af öfvergående art, »unfit for duty >> , 

elj es ~unfit for service». 

Ett » examini og board>> bestär af mi n st tre officerare, 

högre i grad, än den officer, hvars förhållande i tjänsten pröf

vas. Kommissioneu sammanträder på förut bestämda tider 

eller efter särskild kallelse: om sam manträdet underrättas de 

officerare, h vilkas befordran skall afgöras. Kommissionens leda

möter at:lägga ed ocb förhandla enligt samma grunder som vid 

krigsrätt. Kommissionen skall äga tillgång till alla ; mariu

departementet befintliga uppgifter, som b~fva afseende på vid

ko mmande officerares iutellektuella begåfning, moraliska vandel 

och tjänstbarhet. Erforderliga uppgifter eller omdömen i be

rörda afseenelen införskaffas genom chefen för »the Bureau of 
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Navigation»*), hvilken för sådant ändamål om behöfiigt hänvän

der sig till befälhafvare, nuder hvilka vidkommande officer 

förut gjort tjänst. Därest den officer, som är föremål för be

dömande, därom gör framställning, infordras upplysning, som 

kan hafva inflytande på befordringsärendets afgörande, från 

hvilken officer som hälst, som är i tillfälle att lämna sådan. 

Dylikt omdöme eller upplysniug skall afgifvas m1der edlig för

pliktelse. Äfven kan officer såsom vittne inkallas, för att efter 

edgång personligen afgifva upplysning; liksom äfven den, hvil

ken är föremål för bedömande, är berättigad att på ed röran

de egen sak afgifva förklaringar, hvilka protokollföras. 

Nåaon särskild instruktion för undersökningen synes icke 
h 

finnas. De allmänna grundvalarna för bedömandet angifvas 

af reglementet vara: 
att förebringandet af bevis om tjänstduglighet skall ute

slutande tillkomma den officer, hvars sak är före; 

att kandidatens intellektuella och moraliska egenskaper 

icke skola sättas i tvifvel, så vida icke undersökningen gifver 

anledning därtill; 
att ledamot af kommissionen skall anse sig förpliktad att 

icke föreslå någon till befordran utan grundad öfvertygelse om 

den föreslagnes lämplighet; samt 
att kommissionen, varsamt undvikande att i tvistiga fall 

förfara orättvist, städse skall iakttaga månbet om bevarandet 

af tjänstens •honor and dignity». 
Kommissionens utlåtande afgifves enligt formulär. 

Beträffande föreskrifna omdömen om officerares tjänst

barhet må anföras, att dylika afgifvas enligt f0rmulär den sista 

dagen af juni och december månader bvarje år, samt då offi

cer afgår från kommendering. Högre befälhafvare till sjöss 

rapporterar angående officerare tillhörande deras stab och un

derlydande fartygschefer. Fartygschefer rapportera angående 

sina underlydande officerare, officerare i chefsställning i land 

*) Den myndighet som uti vår organisation närmast motsvaras 

af chefen för sjöförsvarsdepartementets kommandoexpedition. 
Pö1'f. 
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.angående sina, o. s. v. Omdömena äro: Exellent, 'lery good, 

Good, To lera bl e eller N o t good, hvaraf de två sista beteckna 

icke tillfredsställande förhållanden. 
I händelse omdöme utfaller otillfredsställande, skall skäl 

augifvas och afskrift af rapporten tillställas vederbörande offi

cer, som skall vara berättigad att skriftligt afgifva förklaring. 

Denna förklaring bifogas rapporten och öfverlämnas jämte denna 

till marin-departementet. 

Inom öfriga mariner saknas ingalunda föreskrifter röran

de villkor för befordran, men förfarandet synes icke hafva satts 

så i system, som inom de nu nämnda. Sådana villkor äro 

viss tids tjänstgöring till sjöss, viss tids tjänstgöring i innehaf

vande grad eller att hafva innehaft befäl i viss tjänsteställning 

till sjöss eller i land. I somliga mariner erfordras för befordan 

att hafva afiagt vissa examina; så t. ex. i holländska marinen 

€~1 exmen för befordran till löjtnant af l:a klass och i engel

ska marinen dels en examen för befordran till lieuteuant, dels 

en examen för befordran till Commander. 

Tillämpandet af principen om befordran »efter val» eller 

~ i tur» är väsentligt olika genomförd i olika mariner, dock sy

nes befordran »efter val» i mer eller mindre begränsad mån 

tillämpas redan vid befordran till löjtnant inom ryska, tyska, 

bolländska och engelska fiottorna. 1 den holländska sker så

lunda hvar sjätte befordran till löjtnant af 2:a eller l:a klass 

Bfter val. I engelska fiottan vinnes befordran utom tur af de 

underlöjtnanter som aflagt examen med viss betygssumma, 

{l , s. v. 
Ju högre tjänstegrad befordringen gäller, desto mera gö

res i regel principen om befordringsurval gällande. Förfaran

det inom engelska flottan synes emellertid fortfarande så till 

vida afvika från denna regel, att befordran till fiaggman sker 

i tur bland kompetente captains, om än konungen är oför

hindrad att också befordra till fiaggman »by selection l). 
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Huruvida inom de här senast angifua marinerna tjänste
betyg i någon form läggas till grund för befordran har icke 
kunnat inhämtas, ej häller i hvad mån befordringarna hand
läggas af särskilda kommitterade. 

För svenska flottans del har som bekant frågan om be
handlingen af befordringsärenden under det förflutna året varit 
föremål för sakkunnig utredning. Denna utredning mynnade 
ut i ett förslag, som förordade dylika ärendens beredande af 
en kommission, som skulle afgirva förslag till befordringar. 
Till stöd för kommissionens arbete borde användas tjänstebe
tyg, afgifua för officerare af kommendörkaptens och lägre gra
der; hvaremot de sakkunnige - på grund af den erfarenhet 
som vunnits i fråga om undersökning af värnpliktiges duglig
het för krigstjänst - ansägo att det skulle möta snart sagdt 
oöfverstigliga svårigheter att äfven lägga läkareutlåtanden t i Il 
grund för befordran. De sakkunniges förslag, i bvad detsam
ma afsåg införande af tjänsteomdömen, har ännu icke led t tilL 
något synligt resultat, bvaremot stadganden utfärdats om a.tt 
befordringsförslag skall afgifvas af en kommission, kommissio
nens sammansättning m. m. 

Ramen för denna uppsats medgifver icke att närmare 
granska grunderna för de olika principer och villkor, hvilka 
göras gällande vid befordran af officerare. Dessa grunder 
förete olika skiftningar inom olika mariner, beroende på lokala 
förutsättningar. Så är exempelvis förhållandet med krafvet på 
»viss tjänstetid». Beträffande villkor af nämnda art, må en
dast erinras, att föreskrifter om viss tjänstetid till sjöss (och 
särskildt i viss befattning), ehuru väl försvarade ur statsintres
sets synpunkt, för individen kunna blifva nog så skickelsedigra, 
om ban icke i tur erhåller just de kommenderingar, som han 
för sin fortkomst behöfver, ett förhållande som icke låter s1g 
i stadgeväg reglera. 
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Sättet för befordringsmåls beredning och afgifvande af 
befordringsförslag framträder i många nyanser, ifrån det kon
stitutionellt-autokratiska tillvägagåendet att visserligen icke åsido
sätta fordran på skicklighet, men icke heller frånse kandida
tens förmåga att tillfredsställa vissa sociala oc~1 samhällsbeva
rand e synpunkter, och till den procedur, hvilken tillämpas i 
Förenta Staterna, och som arbetar efter fnllt objektiva grun
der . Utan tvifvel är det en riktig väg, att befordringsförslag 
uppgöras af flera personer i samråd. Afven där det finnes 
en särskild personal-chef, såsom inom danska eller franska 
flottorna , vore det säkerligen icke välbetänkt att på honom ensam 
öfverlåta ett så grannlaga värf. Men å andra sidan torde till
varon af ett personalchefs-ämbete utgöra ett af de pålitligaste 
häfstängerna till ernående af välgrundade befordringar. Till
lämpas sättet att låta en befordringskommission bereda be
fordrin gsärenden, och det närmare förfarandet icke är regle
radt genom så detaljerade bestämmelser som inom Förenta 
staternas flotta, synes det danska sättet att i kommissionen 
gifva plats äfven åt bisittare, hvilb stå befordringskandidaten 
närmare i ålder och tjänsteuppfattning, än hvad kårens äldste 
representanter kunna antagas göra, vara en väg, som förtjä
nar beaktande. 

I flera mariner läggas betyg och omdömen till grund för 
befordringsförfarandet. Frågan om betyg är för svenska flot
tans del nyligen afgjord på nekande sätt; men huruvida denna 
lösning kommer att blifva varaktigt bestående må det vara 
berättigadt att betvifla. Frågan om ansvariga utlåtanden rö
rande tjänstbarbet sammanhänger antagligen så nära med tids
andans kraf, att denna fråga för svenska flottan knappast kan 
anses definitivt afförd från c:lagorduingeu. 

Betygsfrågan bör emellertid beuömas nyktert. Tjänstebe
tyg i och för sig innebära nämligen icke absolut säkerhet för 
god t befordringsurval; ty detta beror, förutom af huru före
skrifterna om betygsgifning äro affattade, i ännu högre grad 
af den tjänsteanda, som gör sig gällande vid tillämpningeu. 
Med,m t. ex. japanska marinen - delvis på grund af gällan-
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<le befordringsväsen och delvis andra omständigheter- kunde 
möta det sista stora kriget med en befälspersonal af synnerli
gen låg medelålder, engagerade sig Förenta Staterna år lt\98 
uti kriget med Spanien med en sjöofficerspersoual, som nästan 
kunde anses öfverårig. 

Trots de noggranna befordringsföreskrifterna äro nämli
aen inom Förenta staternas f·Jotta utsikterna att nå hög tjän-
"' stearad svnnerligen stora. En blick i sagda marins »retired 

b • 

Jisb visar, att för november 1907 funnos pensionerade: 132 
flaggmän, 16 commodores, 46 captains, 80 commanders, o. s. v. , 
oaktadt förhållandet mellan löner på stat till flaggmän å ena 
sidan samt captains och commanders å den andra är som l: 10. 
Såsom en annan illustration till samma förhållande må erinras, 
huru som vid utbrottet af 1898 års krig eu af de första mo
biliserinasåtaärderna var att verkställa en »medical survey» på ,.., b 

befälhufvaren öfver nord-atlantiska eskadern, som därvid råka-
de blifva förklarad »infit for dutp, hvarefter vederbörande, för 
att finna en lämplig efterträdare, måste uppsöka honom -
icke i admiral- eller commodore-graderna - utan bland flot
tans captains. 

Anledningen till nyssnämnda förbållanden ton-le helt en
kelt vara att söka däri, att sjöofficeren äfven är -- människa. 
Officerare som äro inmönstrade inom samma relingar, stå hvar
andra så personligt nära och äro ofta förbundna genom en så 
pass stor intressegemenskap, att det af chefen skall erfordras 
en stark känsla af ansvar och förmåga af objektivt bedöman
de för att han skall tänkas lämna ett ogynnsamt omdöme om 
exempelvis sin närmaste man, sekonden. Ty sällan lära an
lednioaarna till ett sådant omdöme vara så påtagliga, att icke b 

skäl till tvekan förefinnes; och vid fall af tvekan torde förklar-
Ii at nog i allmänhet det mildare omdömet blifva gällande. 

"' Men äfven om man genom sådana betyg eller omdömen 
sannolikt icke ernår allt, som därmed borde kunna vinnas, 
torde S]älfva principen vara riktig, hvilket ingalunda är ovik
tigt. För att omdömet skall gifva, bvad därmed kan ernås, 
bör fo_rmen vara sådan, att det refererar till vissa bestämda 
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tjänsteförhållanden, och naturligtvis med häns~n till hv_ad man 
kan fordra af den bedömde i den tjänsteställmng han mtager. 

Enligt detta betraktelsesätt skulle ett dylikt tjänstebetyg 
kunna tänkas sönderfalla i omdömen rörande ett flertal tjän
steförbållanden. Formuläret till det tjänstebetyg, som inom 
Förenta staternas flotta tillämpas af fartygschef beträffande 
underlydande officerare, upptager icke mindre än tolE olika be
-dömningssynpunkter , här nedan angifna. 

1. Yrkesskickligbet (professional ability). 
2. Sii.ttet att utöfva tjänst . 
3. Intresse för tjänsten (attention to duty). 
4. Nit, kunskaper och omdöme vid instruktioner och öf

ninaar samt vid handledning af manskap. 
"' fl. Uppförande och siUt att uppträda i allmänhet. 

6. Hälsotillstånd. 
Utlåtandena rörande dessa sex punkter afgifvas med an

vändande af omdömen enligt den förut omnämnda 5-gradiga 
betygsskalan. 

Efternämnda sex punkter, hvilka i formuläret äro affat-
t:1de i frågeform, besvaras däremot såsom förhållandena för
.anleda. 

7. Huru vida officeren någon gång, under den period 
rnpporten omfattar, varit rörd af: starka drycker_- . 

8. Erhållna bestraffningar (icke » tillrättavismngar» ). 
9. Hurnvida chefen , med hänsyn till tjänstens fordrin

gar, i fred som i krig, skulle hafva något att erinra mo~- att 
äaa den ifrågavarande officeren under sitt omedelbara befal. 

.-., 10. H~ruvida och huruledes oHiceren utfört tjänst af 
annat slag, än den vanliga rntintjänsten. 

11. Huruvidc. otficeren anses lämplig för uppdrag, som 
kräfva dristighet, eller för speciella uppdrag. 

12. Kunskap i främmande språk. 
Som man finner innefattar nämnrla tjänstebetyg bedöman

den rörande förhållanden, som ligga bvarandru mycket nära, 
så nära att det är svårt att vid öfversättning finna skiljaktigt 
betecknin assätt för dem alla. Vid bedömande af fartygschef 
ocb och "'vid atgifvande af betyg för tjänstgöring i land , an-
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vändas andra formulär, i hufvudsak liknande det nu an
förda. 

Huruvida det kan vara ändamålsenligt att uppdela bety
get i så många punkter som ofvan angifvits, skall icke här 
upptagas till diskussion; h vad som passar inom en marin, läm
par sig icke lika väl inom en annan . Delvis torde frågan här
om kunna anses vara en smakfråga. Ansåges det önskligt att 
för svenska flottan komponera ett formulär, r:om vore au
vändbart vid bedömaude af tjänst såväl ombord som i land 
och som vore begränsadt till minsta möjliga antalet bedöm
ningspunkter synes detta böra omfatta åtminsLone tre bufvud
punkter, nämligen: 

militär yrkesskicklighet, 
förmåga att bandhafva ekonomi och förvaltning, samt 
det personliga förbållandet i tjänsten. 
Den militära skickligheten synes beträffande fartygsche f 

böra bedömas med hänsyn till taktisk förmåga såväl att föra 
fartyg som att utnyttja dess vapen, samt beträffande öfriga 
officerare med hänsyn till förmåga att utöfva innehufvande 
tjänstebefattning (vaktgöring, vapentjänst, iustruktionsförmåga, 
navigering o. d.). Vid tjänstgöring i land torde sådant om
döme böra afgifvas enelast då. tjänsten vore af beskaffenhet aU 
gifva anledning därtill. 

Förmågan att handhafva ekonomi och förvaltning borde 
bedömas ombord efter förmågan att vidmakthålla fartyget och 
föra föreskrifna journaler och böcker m . m. samt för tjänstgö
ring vid fartygsd etaljer och manska ps di visioner; i land efter 
förmågan att utöfva innehafvande befattning af administra
tiv art. 

Det personliga förhålldnclet i tjänsten torde böra bedömas 
med afseende på, dels den bedömdes vand el och disciplinära 
uppfattning, dels hans förmåga att bibringa underlydande så
väl en god militär anda som en god allmänanda. 

Ett sådant tjänstebetyg kunde ju dessutom lämpligen in
nehålla upplysning om ådagalagd fallenhet för särskilda tjän 
stedetaljer. 
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Den använda betygsskalan bör gifvetvis omfatta allenast 
få betygsgrader. Flera än tre torde knappast erfordras, näm
ligen två positiva och en negativ. En negativ torde nämligen 
vara tillfyllest, då i allt fall underkännande vitsord borde sär
skilot motiveras. 

Tjänstebetyg borde afgifvas vid afgång från kommenele
r ing; men vid tjänstgöring i land. som varar öfver ett år, 
möjligen vid slutet af hvarje tjänsteår. Betyg för tjänstgöring 
i land synes icke vara erforderligt i sa::r::ma grad som betyg 
för tjänstgöring ombord; men i betraktande af att inom ·sven
ska fiottan större delen af en officers tjänstetid förflyter under 
lancltjänst, torde den icke häller böra lämnas utan betyg. 

Huruvida samma slags tjänstebetyg böra användas äfven 
efter genomgången skolkurs, skall icke här upptagas till be
handling. Att betyg dock böra sfgifvas beträffande officerare 
som genomgå. skolkurser, lärer väl numera få anses så själf
klart, att steget därhän kunde tagas när som hälst, oberoende 
af frågan om tjänstebetyg i öfrigt. 

Att här djupare ingå i detaljer skulle föra för viclt. Dock 
återstår en viktig omständighet, som ännu icke blifvit berörd. 

Enligt den redogörelse som lämnats angående befordrings
förfarandet inom Förenta Staternas flotta erfordras för befordran 
bland annat att hafva af läkare förklarats vara fysiskt kvalifi
cerad. 1907 års sakkunnige ansägo för sin del, att föga stode 
att vinna genom sådant läkareutlåtande. De sakkunnige stödde 
sig härvid på vunnen erfarenhet från undersökning af värn
pliktige. Man kan knappast undgå att finna denna bevisled
ning något svag. Det vill nämligen synas, att därest de sak
kunnige, biträdda af marinöfverläkaren, tagit sig för att i stäl
let granska befordringsfall som förekommit under de sista 10 
a 20 åren, i syfte att utreda hvad inflytande på befordringarna, 
det kunde hafva utöfvat, om läkareutlåtanden för hvar gång 
afgifvits, uppfattningen möjligen kunde blifv·it en annan . 

Ty, om någon detalj af befordringsförfarandet skulle vara 
ägnad att innebära en garanti för befordringsurvalet, så borde 
det väl vara just den delen, som afser sakkunnigt utlåtande 
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öfver befordringskandidatens kroppsliga beskaffenhet. Det är 

visserligen blott en detalj, icke ens den viktigaste; men för 

detta bedörnande kan man, åtminstone beträffande vissa lyten 

eller sjukdomsanlag, uppdraga klara approbations-gränser, som 

icke få öfverskridas. Att uti ett tidsenligt befordriugssystew 

lämua denua regulator-ventil alldeles öppeu, kan knappast an

ses välbetänkt. Att åt en, uteslutande af officerare samman

satt befordringskommissions bedömande öfverlåta att, utan lä

kareutlåtande, fästa behörigt afseende vid en kandidats kropps

beskaffenhet är principiellt förkastligt, emedan därigenom skulle 

förutsättas, att kommissionen skulle påtaga sig ansvaret för ett 

bedömande, för hvilket den saknar nödig förutsättning. 

Det bör kanske erinras, att sådant läkareutlåtande kan 

vara önskvärdt såsom ett stöd för bedömandet i och för till

varatagande af icke endast det allmännas utan äfven den be

dömdes bästa. Det torde icke vara ovanligt, att personer, utan 

vetskap därom, lida af någon sjukdom som nedsätter deras 

fysiska och andli ga spänstighet, samt att sådan kraftnedsätt

ning är symptom endast af någon öfvergående sjukdom. E11 

hvar borde sålunda hafva rätt att blifva i kroppsligt hänseend e 

pröfvad, innan öfver honom, på grund af iakttagen otillräcklig 

tjänstbarhet, fälles en dom, som för all framtid utestänger frå n 

vidare befordran. 

Slutligen må framhå1las, att, h vad inverkan ett befordrings

förfarande, grundadt på ansvariga utlåtanden om tjänstbarh et 

än må utöfva på en officerskårs tjänstbarhet, ett sådant system 

onekligen är ägnadt att gifva någon, alltid nyttig stadga åt be

fordringsproceduren. Den omständigbeteJJ, att det för en hvar 

däraf berörd står klart, efter hvilka grunder förfarandet äger 

rum, ingifve1· dessutom ökadt förtroende till de afgifna befor

dringsförslagen, hvilket måste antagas sin mån bidraga till 

befästandet af en god tjänsteanda. 
P. Dahlgren. 

· ~ 
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Konventionen i Haag 1907 angående till
lämpning på sjökriget af Genever

konventionens principer. 

Förlidet år framlades på andra fredskonferensen i Haag 

ett förslag till ändringar och tillägg till den sedan 1899 för 

sjukvården i sjökrig gällande ursprungliga H aag-konventionen. 

Den gamla konventionen i Geniwe af 1864 hade nämligen 

1906 blifvit kompletterad med en del nya bestämmelser, huf

vudsakligen af förtydligande och fullständigande natur, dock 

utan tillämpning på förhållandena till sjöss. Dessa togas emel

lertid i betraktande på andra fredskonferensen och resultatet, 

blef det nämnda förslaget, hvilket antogs såsom n:r X bland där 

affattade konventioner. 
I Archives de medicine navale l 907 n:r 11 förekommer 

texten till båda Haag-konventionerna in extenso jämte en för

klarande rapport af L . Renault, på hvilket följande framställ 

ning grundar sig. Den nya konventionen ansluter sig till den 

gamla på så sätt, att den sistnämdas innehåll till allra st.örsta 

delen lämnats oförändradt, under det en del nya artiklar till

lagts på olika ställen. För öfverskådlighetens skull torde vara 

bäst att punkt för punkt genomgå den nya konventionen. 

Art. 1 (oförändrad). 

Militära sjukvårdsfartyg, d. v. s. sådana som makterna själfva 

bygga och utrusta endast och uteslutande för vård af sårade, sjuka 

och skeppsbrutne samt hvilkas namn vid krigets början eller senare 
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under detsamma - i alla händelser för e fartygens tagande i bruk -

blifvit de krigförande offentligen kungjorda, respekteras och få icke 

tagas i beslag uneler fientligheternas gång. 

Dessa fartyg betraktas emellertid vicl uppehåll i neutral hamn 

såsom krigsfartyg. 

Art. 2 (oförändrad). 

Af enskilda personer eller offentligt erkända sällskap helt eller 

delvis bekostade och utrustade sjukfartyg resp ekteras likalecles och 

fritagas från beslag, om den krigförande makt uneler hvilkon de lyda 

vid början eller under loppet af fientligheterna - i alla händelser före 

fartygens tagande i bruk - lämnat dem sitt officiella bemyndigande 

samt kungjort fartygens namn för motståndaren. Såclana sjukfartyg 

sl,ola vara förs eelda med bevis från vederbörande lanels myndigheter 

af innehåll att de stå under dennas uppsikt uneler hela elen ticl expe

ditionen varar. 

Denna punkt afser sålunda privata sjukfttrtyg, som tjänst

göra hos sitt eget lands sjöstyrkor. 

Art. 3. 

(motsvarar elen äldre art. 3). 

Af enskilda personer eller offentligt erkända sällskap tillhörande 

neutral makt helt eller delvis bekostade och utrustade sjukvårdsfartyg 

r espekteras som. sådana och fritagas frän beslag på följande villkor: 

att de stå uneler en af de k1 ·igförancle makternas ledning, att de äga 

medgifvande därtill af sin egen regering och dessutom bemyndigande 

från den nämnda krigförande samt att denna kungjort deras namn för 

motståndaren vicl fientligheternas början, i alla händelser före hvarj e 

tagande i bruk af fartygen. 

Enligt Haag-konvention af 189D var det tillräckligt för 

privata sjukfartyg tillhörande neutral stat, att den sistnämnda 

lämnat officiellt bemyndigande samt ejälf kungjort namnen fö r 

båda de krigföraHde. Denna bestämmelse uteslöt sålunda icke 

möjligheten af att dessa fartyg efter behag kunde åtfölja än 

den ena, än den andra af de krigförande, något som lätt ktm

nat gifva anledning till förvecklingar. Den nya formulerin

gen af artikel 3 däremot t\·ingar hvarje neutralt sjukfartyg att 

endast följa ena sidans sjöstyrka. 
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Art. 4 (oförändrad). 

" . I .. artiklarne ,1-3 nämnda fartyg skola lämna hjälp och bistånd 

at kngforande makternas sårade, sjuke och skeppsbrutne utan hänsyn 

till nationalitet. 

R egeringarne förbinda sig att icke använda fartygen i fråo-a till 

något som hälst annat militärt ändamål. o 

Fartygen få på intet sätt hinch·a cle stridande styrkornas rörelser. 

Under och efter drabbning operera sjukfartygen fullstilncligt på 

egen risk 

De krigförande hafva rättighet att kontrollera och visitera sjuk

fartygen, kunna vägra att mottaga deras biträde samt ålägo-a clem att 

aflägsna sig och clärvicl angifva en bestämd kurs, cle k~uma sätta 

ombord ett ombud såsom kontrollant, ja till och med kvarhålla ett 

sjukfartyg om allvarliga skäl därtill föreligga. 

D e krigförande skola i möjligaste mån ombesörja till sjukfarty

gen gifna order skriftligen i fartygsjournalerna. 

Art. 5. 

(motsvarar elen Ltlclre art. 5). 

Militära sjukvårdsfartyg utmärkas genom hvitmaladt ;;krof med 

en omkring 1,5 meter bred, horisontell grön rand. 

I axt. 2 och 3 nämnda fartyg utmärkas genom hvitmålaclt skrof 

me el en omkring l,$ meter bred, horisontell röd rand. 

Nämnda fartygs båtar jämte andra mindre farkoster som an-

vändas i sjukvårclstjänst, utmärkas på motsvarande sätt. ' 

. Alla sjukvårdsfartyg igenkännas för öfrigt på, att de utom na-

t ,onalflaggan föra Geneverkonventionens hvita flagga mecl röclt kors. 

If~ll cle tillhöra en neutral makt, hissas dessutom å stortoppen elen 

kngförancle _makts nationalflagga, uneler hvilkens ledning fartyget står. 

De SJukvårclsfartyg, som i enlighet med artikel 4 l;vm·hållas af 

fienden, nedhala den krigförande makts nationalflao·o·a under hvilken 

de lyda. oo ' 

Ofvannämnda fartyg och båtar, som nattetid vilja försäkra sig 

om rättmätig hänsyn, äga att med tillstånd af elen krio-förancle som 

cle åtfölja, vidtaga erforderliga åtgärder för att elen cler~ utmärkande 

färgen må blifva tillräckligt synlig. 

Sista punktens kanske något egendomliga bestämmelse 

angående igenkänning nattetid har tillkommit, emedan ett be

stämdt ljustecken ju ej kan föras utan att den åtföljda styr

kan riskerar att röjas. 
Tidskrift i Sjöoäsendet. 21 
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Art. 6 (ny). 

I artikel 5 uppräknade kännemärken få, vare sig i fred eller krig, 

endast brukas till skydd och tecken för däruti nämnda fartyg och 

båtar. 

Art. 7 (ny). 

Om strid äger rum ombord å ett örlogsfartyg, skola för sjuk

vården reserverade lokaler respekteras och skonas så mycket som 

möjligt. 
sjukvårdslokalerna ombord med tillhörande materiell äro under-

kastade krigslagarne, men f å icke användas för annat än afsedt ända

mål, så länge de behöfvas för sårade och sjuke. 
Det · oaktadt tillerkännes vederbörande chef rätten att vid trän

gande nödvändighet af militärt slag förfoga öfver nämnda lokaler, 
dock sedan han först och Närost på lämpligt sätt tagit hand om de 

sårade och sjuke, som kunna :finnas därstädes. 

Dessa föreskrifter hafva tillkommit såsom analogi till en 

liknande punkt i Geneverkonventionen af 1906. 

Art. 8 (ny), 

Det skydd, som stadgas för sjukvårdsfartyg och sjukvårdslokaler 

ombord undandrages, om dessa tagas i bruk för att skada fienden. 
Följande omständigheter berättiga dock ej till upphäfvande af 

det stadgade skyddet: personal tillhörande nämnda fartyg_ oc_~ lokaler 
får vara b eväpnad för ordningens upprätthållande och t1ll forsvar >tf 
de sårade och sjuke ; äfvenledes får ombord å sjukfartyg finnas instal

lerad apparat för gnisttelegra:fi. 

Själffallet får sådan telegrafapparat endast och allenast 

användas vid kommunikation i sjukvårdens iEtresse i enlighet 
med artikel 4. Sjukfartygens förseende med artilleri till skydd 

mot sjöröfvare, h vilket från tysk sida varit föreslaget, har an

setts obehöfiigt. 

Art. 9. 

(motsvarar den äldre art. 6) . . 

De krigförande kunna vädja till befälhafvare öfver neutral~ han

delsfartyg, yachter och andra fartyg för ombordtagande och vard af 

sårade och sjuke. 
Fartyg, som hafva efterkommit sådan vädjan liksom de hvilka. 
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af egen fri vilja ombordtagit sårade, sjuke och skeppsbrutne, skola åt

njuta särskild t skydd och frihet. De få aldrig tagas i beslag på grund 

af en sådan transport, men äro, med undantag af de särskilda förmå
ner, som kunna hafva blifvit dem beviljade, dock underkastade beslag

tagning för eventuella öfverträdelser af gällande neutralitetsb estäm

melser. 

Denna artikel motsvarar artikel 6 i den äldre konventio

nen , men har här erhållit en betydligt utförligare lydelse. 

Art. 10. 

(motsvarar den äldre art. 7). 

Prester, Htkare och sjukvårdspersonal, som tillhöra ett af :fienden 

taget fartyg, äro oantastliga och kunna icke göras till krigsfångar. 
D å de lämna fartyget, få de medtaga de för emål och kirurgiska instru

m ent, som äro deras privategendom. 
Sådan p ersonal skall fortfara med fullgörande af sina skyldighe

ter i den m ån dessa af b ehofvet påkallas samt kan sedermera efter 
vederbörande befälhafvares bedömande, begifva sig till hemlandet. 

De krigförande böra tillförsäkra sådan personal, som fallit i de
ras händer, samma förmåner och samma aflöning som personal af mot

svarande grad inom deras egna mariner. 

Denna artikel motsvarar den äldre art. 7 och är af sam

ma lydelse med undantag af bestämmelsen angående aflöniugs
förmånerna, som är nytillagd. Den sista punKten lär emellertid 

endast vara tillämplig på marinernas egen personal och ej på 
privatpersoner eller sådana tillbörande Röda korset. 

Art. 11. 

(motsvarar den äldre art. 8) . 

Embarkeradt sjö- och landkrigsfolk, så väl som andra vid man

nerna och armeerna officiellt anställda personer, skola om cle äro så

rade och sjuke, oberoende r..f nationalitet, respekteras och vårdas af 

den i hvars v åld de fallit. 

Art. 12 (ny). 

Hvarje örlogsman t illhörande en krigförande nation kan göra 

anspråk på utlämnande till sig af sårade, sjuke och skeppsbrutne, som 

befinna sig ombord dels å sjukfartyg såväl militära som tillhörande 

sällskap eller privatpersoner, dels å handelsfartyg, yachter och andra 

farkoster, allt oberoende af nämnda fartygs nationalitet. 
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Art. 13 (ny). 

Om sårade, sjuke och skeppsbrutne äro upptagna å ett neutralt 

·{irlogsfartyg, skall i möjligaste mån tillses, att dessa personer icke vi

dare komma att deltaga i krigsoperationerna. 

orvanstående artikel är införd såsom motsvarighet till 

]Jestämwelsen angående å neutralt område befintlig landtstyrka. 

Under det sista stora sjökriget inträffade hit hänförliga fall. 

Art. 14. 
(Lika lydande med den gamla art. 9). 

Skeppsbrutne, sårade och sjuke af den ena krigförande parten, 

som falla i den andras händer äro krigsfångar. D et åligger den sist

lJämnda att beroende på omständigheterna antingen själf behålla fån

garna eller sända dem till egen, till neutral, eller till och med till en 

~f fiendens hamnar. 
I sistnämnda, fall få de sålunda till h emlandet återbördade fån

ga,rna icke göra tjänst uneler kriget. 

Art. 15. 
(motsvarar den äldre art. 10). 

skeppsbrutne, sårade och sjuke som med de lokala myndighe

ternas medgifvande ilandsättas i neutral hamn, böra så vidt icke en 

motsatt uppgörelse finnes mellan den neutrala staten och de krigfö

rande makterna, genom den förras åtgörande hindras från att ånyo 

taga del i krigsoperationerna. 
Kostnaderna för deras vistelse och internering bestridas af elen 

stat uneler hvilken de skeppsbrutne, sårade och sjuka lyda. 

Art. 16 (ny). 

Efter lwarje strid skola de krigfömnde parterna, i den mån det 

militära läget medgifver, vidtaga åtgärder för uppsökande af skepps

brutne, sårade och sjuke samt skydda dessa såväl som de fallne för 

plundring och misshandel. 
De skola äfven öfvervaka att såväl begrafning i land eller på 

sjön som likbränning föregås af nogrann likbesiktning. 

Art. 17 (ny). 

Hvarje krigförande makt skall fortast möjligt tillställa motpar

tens marins eller armes myndigheter ej blott de militära gradbeteck

ningar som påträffats hos de fallne och som kunna bidraga till deras 
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igenkännande utan äfven namnförteckningar öfver så:rad·e· ocll sji:tke;. 

som upptagits af densamma. 
De krigförande skola å båda sidor lämna underrättelse om inter

neringar och omflyttningar samt inläggande på lasarett af sårade och. 

sjuke som fallit i deras våld. Dödsfall bland dem inrapp<n·teras lika-· 

ledes. Alla föremål för personligt bruk, värdesaker, bref m. m., som 

påträffas i tagna fartyg eller å sjukhus efterlämnas af döde,. sårade 

och sjuke, tillvaratagas för öfverlämnande till anförv~mclterna. g~nom, 

deras eget lands myndigheter. 

Art. 18. 

(motsvarar den äldre art. 11). 

Bestämmelserna i ofvanståencle artiklar äro endast bindande för· 

kontrakterande makter vid fall af krig mellan två eller flera af dem. 

Nämnda artiklar upphöra att gälla, om i ett krig m ellan kontrak

terande makter en icke kontrakterande skulle förena sig med en af de 

förstnämnda. 

Art. 19 (ny). 

Högste befälhafvare öfver krigförande makts flotta äger att öf

vervaka tilliimpanclet af alla särskilda föreskrifter i föregående artik

lar. I oförutsedela fall sklla han h~nclla i enlighet med sin regerings 

särskilda instruktioner och i öfverensstämmelse med denna konven

tions allmänna principer. 

Art. 20 (ny). 

De kontrakterande makterna äga att vidtaga nödiga åtgärder för 

bibringande af kännedom om denna konventions bestämmelser inom de

rns mariner och däraf särskildt den skyddade personalen. Kunskap 

därom bör äfven spridas bland landets befolkning. 

Art. 21 (ny). 

De makter som undertecknad t konventionen förbinda sig att vid

taga, eller vid fall af därför otillräckliga egna lagbestämmelser föreslå 

de lagstiftande myndigheterna nödiga mått och steg för undertryckande 

inom marinerna af plundring och misshandel af sårade och sjuke lik

som ock för att såsom missbruk af militära beteckningar bestraffa en 

ligt denna konvention icke skyeldade fart:ygs orättmätiga användning, 

af de i artikel 5 angifna igenkänningstecken. 
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Art. 22 (ny). 

Vid krigsoperationer mellan land- och sjöstridskrafter tillhöran
de de krigförande äro denna konventions bestämmelser endast tillämp
liga på embarkerad styrka. 

Art. 23. 

(motsvarar den äldre art. 12). 

Denna konvention skall stadfästas med minsta möjliga uppskof. 
Ratifikationerna deponeras i Haag. Därstädes uppsättes öfver hvar 

och en sådan ett protokoll af hvilket bestyrkt afskrift på diplomatisk 
väg tillställas de kontrakterande makterna. 

Art. 2± (ny). 

De icke undertecknande makter, som hafva antagit konventio
nen i Gen3ve den 6 juli 1906, tillåtas ansluta sig till denna konvention. 

För detta ändamål äga de att tillkännagifva sin anslutning till 
de kontrakterande makterna genom en förklaring, ställd till holländska 
regeringen, som meddelar densamma till öfriga kontrakterande makter. 

Art. 25 (ny). 

Denna konvention ersätter, vederbörligen ratificerad, konventio
nen af den 29 juli 1899 m ellan de kontrakterande makterna. 

Konventionen af år 1899 äger emellertid gällande kraft för de 
makter, som hafva undertecknat den sistnämnda, utan att sedermera 
hafva ratificerat denna konvention. 

Art. 26. 

(motsvarar förutvarande art. 14;. 

Om någon af de kontrakterande makterna vill uppsäga denna 
konvention, får uppsägningen gällande kraft först ett år efter det den
samma blifvit genom skrifvelse meddelad holländska regeringen och 
af denna omedelbart kommunicerad de andra kontrakterande makterna. 

Dylik uppsägning gäller endast för den stat som för sin del kun
gjort densamma. 

Denna konvention underskrefs för Sveriges del på hösten 
1907 och lär, beroende på regeringens gillande, komma att 
ratificeras inom det närmaste året. 

Gunnar Nilson. 
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Innehåll i åtskilliga maritima och krigs vetenskap liga 
tidskrifter 1908. 

Artilleri och handvapen. 
La transformation de l'ecole de canonnage. 
La suppression de Ja petite artillerie. 
-Granater till fältkanonerna, af E. L - g. 
.Pjäser med utnyttjande framfartsenergi, af 

G. af W-dt. 
Die artilleristische Entwicklung der Marine 

der Vereinigten Staaten von Amerika. 
Armement mixte ou calibre unig_ue? 

strategi och taktik. 
A few hints to the study of naval tactics. 

By lieutenant W. S. Pye. U. S. N. 
The g_uestion of speed in battleships. 
Another argument for speed in battleship 

design. 
L 'utilisation tactig_ue de la vitesse. 

sjökrigshistoria m_ m. 
Etude sur Tsu-shima (suite et fin). 
V,Tar on the sea. 
Russland und die Frage der Meerengen. 

Marinorganisation och Budget. 
D er englische Marinestat 1908-09. 
E'tude sur le ree1·utement du personneJ 

ouvrier mecanicien de la flotte et du per
sonneJ ouvrier des arsenaux de la ma
rine: par M. F. Marc. 

J,e budget de la marine allemande pour 
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Budget der k. u. k. Krigsmarine fiir das 
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tor J olm A. Mudd. 
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I. M., s id. 93. 
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Die Entwicklung der Offensiv- und Defen

siv-waffen seit Einfi'thrung des Damp
schiHes und ihr Einfl.uss auf die Ent
wicklung der Schiffstypen. 

Les constructions navales anglaises de 1907. 
Uber die Bautätigkeit und i'tber die ~Yich

tigsten Vorfälle in den Krigsmarinen 
verschieden er Mächte im J ahre 1907. 

H vilken vegt b.er der ved konstruktionen af 
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offensive og defensive kraft, paa sjo
dygtighet og fart? 

Fleet steaming and economy. 
Fri'thjahrsven;ammlung der Institution of 

Naval Architects. 
Navigation. 

vV!ts bietet die Technik dem modernen Na
vigation N eues? 

Hälso- och sjukvård. 
Uber den vVert anthropometrischer ~fes

sugen mit besonderer Beriicksichtigung 
der Berechnung der Ri'tstigkeit nach 
Dr. Pignet in der k. u. k. Krigsmarine. 

Internationella kommitten för läkares stu
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J apanische kolonisation. 
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Trådlös telefoni. 
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Admiral Porter. . 
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Använda förkortn ingar: 

= Artilleri-Tidskrift. 

= Arm y an el N a vy Gazette. 

= 'l'idskrift for Sovmsen, Dansk. 

= Engineer. 
=== Engineering. 
= Journal of the Royal United Service Institution. 

= l\ioniteur cle la Flotte. 

= ]\'[arine-Runclschau. 

M. G. S. = J\tiitteilungen aus dem Gebiete cles See;yesens. 

N. = Nauticus. 

N. T. f. S. = Norsk Tidskrift for Sovoosen. 

P. U. S. N. I. = Proceeclings of the United States Naval Institute. 

R. JVI. = Revue Maritime. 

Ri. M. 
S. A. 
T. II. 
T. M. 
T. 'r. 
U. S. G. 
Y. 
V. F. 
r. l\rf. 

= Rivista Marittima. 

= Sci.entific American. 

= 'riclskrift i Militär hälsovård. 

= Tidskrift för Maskinister. 

= Teknisk Tidskrift. 

= United Service Gazette. 

=Le Yacht. 
= Vår Flotta. 
= lllustreracl l\iilitärrevy. 




