1907.
70:e årgången.
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Vården af sårade ombord under nutida
sjökrig.
Al'

(illll)lffr

.Nil.w11.

(Forts frtm s i.:l. 2\.i:i .)

De vik tigaste ntltitH1ska bårtyperna äro: do [mnska Auffrct!j'
gontticre och GuczcnnPc's koj, de engelska Killcer's vagn och JJfac
Donalcl's koj , tyskarnas Transportbängematto, den ryska J,[illcl's
stol och österrikarnes Hauk' s Gleittrage. Att vidare ingå på do ra s
egonskriper skulle blifva alltför vidlyftigt. Dock torde det oj vara
ur vägen att något närmare precicera de fordringar, so m böra
uppstitllas på en god fartygsbår: den bör vara a[ enk el konstruktion samt lätt, erbjuda patienten ett bekvämt och säkert
!ägo :j ämto full ständigt skyctr1 mot stötar sam t låta aptera sig
till bärning för band , hissning, firning och glidning under
olika lutnin g af patienten , hvarförutom den måste stå säkert
på ett platt und erl ag, då man sätter den ifrån sig. Den svensim båren har de fl esta af dessa egenskaper, dock kantrar den
lätt, om den ställes på däck, hvarförutom den säkerli ge n sk ulle
vinn a mycket på att förses med ett par skidlikuande träspjii.lor för glidtransport utefter fartygstrappoma.
Frågan om själfva sårb ehandlingen under drabb nin g är
hu[vuctsakligen af allmänt kirurgiskt intresse. Genom erfarenheterna från de sista sjökrigen kän nr,r man de förekommand e
skactornas karaktär och har sålunda att på dem till äm pa kirurgiens modärna ståndpunkt. Till denna del af äm net hör
Tidskrift i Sjöväse11det.
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skildrar Snzulci utförligt läkareverksamheten uti och efter nämnda krig. Då arbetet gifver en god föreställning om patientmateriahets beskaffenhet und er dessa förh å llanden , tord e en
kortfattad redogörelse för därund er iakttagna skadors kara ktär
vara på sin plats.
Döde och sårade utgjord e und er hela kriget sammanlagdt
blott 366. Då e mellertid en och samma pati eut ofta nog 1\o(J
af ett Her tal sår uppgick totalsumman a f sådana till 629.
Följande tabell inn ehåller skado rna s beskaffenhet och orsaksmom ent:

också graden af läkarens aktiva ingripande på operativ väg,
en sak, hvaruti uneler lång tid åtskilligt ordats i olika riktnmgar, m en lwaruti numera en viss enighet synes vara uppnådd.
Följande tab eller gifva en framställning af skadornas art
och lokalisahon hos döde och sårade tillsamrnantagna på japanska siclan uti sista kriget m ed Ryssland.

Skadornas ka'raktiir.

l·
l

j

l{o ntusioner .. .. ............. ......... .... .............. ...... .... ..... .......... ..
Mindre ytliga sår ....... ........... ... ........................ ..... .......... ..
T angenti ella sår ............................................. ................. ..
Sår med större substansförlust ... ............ ........... .. ..... ....... ..
I( rossär ... ............ ..... ...... ............. .. .. .... .. .......... ... ....... ... .... ..
Andra blindt ändanoa sår ................. ............................... ..
Perforerande sår .. .. .. ... .. ........................... ...... ................... .
Sönderslituingar ............... .............. .... ... ...... ........ .... ......... ...
Stytnpningar ...... ..... ................ ................. .... ... .. ... ........... ... .
Brännsår och skål! n inga r .............................. ................ ..
Trumhinnerupturer och labyrintskador ..... .......... ....... .. ... ..
Benbrott ..... ........................ .... ......................... .. .... .. ........ ..
E xpl osion ss kador ........ ...... ...... .. ...................... .... ........ ....... ..
J(väfniug ............ ...... ... ............ ...... .. ........... . ................... ..
Drnnkniug ................................... ......... ..... ............... ........ ..

480
::!12
2G
53

691
224
113
43
129
129
116
237
570
2:5
716
Summa 0,7G4

Slcadornas lolcalisat·ion .
Hufvnd , a nsikte, hal s ... .... .. ... .. ... ........................ ...... ... ... ...
Bröst ... .. .. .. ............. .. ........ .... .............................................. .
Buk. .... .......... .. .............................................. ........................
Öfre extre ::~iteter ................................ ......... ..... .... ...........
... ... ..... ............................. .....................
»
Undre
Rygg-, länd- och glutealregion ... .. .. ....... ... .. ....... ... .. ...... ...
Ftirstörelse af h eb kroppen ................. ........... ............ ........

UJ
et-

~

Sbtdor.

CD

et-

u'

R
..,

UJ
et-

UJ

::l
p_,

"''

::l
p_,

;:::!;

ö

cfQ'

:::::::

GO

GO

w

w

;>oo

~

ö
w
,....,

o:

::00

;.

et-

o

w

GO

;.

CD

::c.
~

..,f-3
o;

UJ

o:

::l
..,,...., ::lp_, UJ
~
~ ;;·
..,o .., ~s ..,b:l t;
::l
.., ;. ::l
"'p_, ö "';;· "'::l ö~ . ..,o;m
CD

et-

UJ

CD

~:

::00

>O

~:

CD

8
8

CD

et-

CD

m

jl:o

w

;.

00

;;· apq

apq

;.

(Jq

po

"' "'..,o; "'

;.

;.

;.

etCD

;.

;.

UJ
etCD

-"

;.

Granater, hela ... .......... ..
Gev>Lr skulor ................ .
GmnatsbLrfvor ........... .
Metallfragment ... .........
Tr>Lsplint .. .. .. .. .. .. .. .... .. .
Granatkrevader ............
Sh ock af kr evader .........
Ant>Lnd amm.unition .... ..
Granat- eller jämhagm ent ....... ..... .. .... ... ...
J>Lrn- eller tr>Lstyck en .. .
Styck en af hårdnad brg
Bahveteskidor ...... ...... .. .
Krutgas vid skj utning .. .
Kompr ession m ellan två
förem iU ...... .. .......... .. .
Fall ............ .... .... . .. .......
ICollision ................... ..
Ånga ........ ....... ...... ... ...
\...
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Som ju ligger i sakens n atur, visade sig de stora projektilerna vid explosion anställa svår förödelse bland dem, som
i krevadöo-o
nblicket be[unno sig i omedelba r närhet. Väro
''
kan förstärkte s i oerhörd grad vid explosione r en masse, såsom då å slagskepp et »Matsushi ma» en fientlig granat kom
upplangad ammuniti on till ej mindre än 67 skott för 12 cm.
kanoner att krevera på en gång, h varvid ögonblick ligen omkring 100 man dödades eller sårades. Tjugofern af offren 6.ngo
sina kroppar fullständig t förstörda; en del försvunna till och
med spårlöst. Af excessiva förbräunin gar och stympning ar
dödarles nästan omedelbar t ytterligare fem. Aterståen de 70
presterade sår och skador af mer eller mindre allvarlig beskaffenhet. Så småningo m dogo däraf 20, mest till följd af utbredcla brännskad or. Liken efter de fallne företedde bland
annat totalt afskiljand e af bufvud och extremite ter från bålen ,
vit1tgåendc sönderslit ningar af bröstkorge n, buken och bäckenet
med deras in älfvor, hvarjämte stora områden af kroppsyta n
visade verkan af krutgaslåg an. Såclana intensiva och omedelbart dödande verkninga r åstadkomm os mera sällan af ännu
oj sönderspr ungna, större projektiler ; i öfrigt af omfångsri kare
grau o.tskärfvor och lösslagen jämsplint.
Sii.rkerligen ntöfva
hii.rvid äfven krutgasem u en kraftigt sönderslit ande verkan.
Dc stora sårytorna voro ojämna, med slamsor af olika organ och mjukdelar samt brottstyck en af skelettet. Huden
var 1 omgifning en svartbrän d . Större blödninga r iakttogos
icke. Då ]ikon eftor de fallne ej sällan voro till oigenkänn li gligbot förstörda, visade sig identifieri ngsbricko r, med nummer
och namn, som buros af hvarje man, särdeles praktiska för
fastställan dat af hvilka de fallne i lifstiden varit.
Att under sådana omständig heter talrika fall ar shock
skulle förekomm a bland de öfverlefva nde, var ju att Yi.i.nta.
Emellertid uppträdde den under stora individuel la variatione r.
Ofta fanns ingen som hälst schock äfven vid de svåraste skaclor hos individer, som voro starkt upphetsad e och ifriga på
grun<l af striden. A andra sidan träffade en utpräglad sådan
för öfrigt I ull t oskadade personer, men som varit utsatta för verkan
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af en explodera nde granat pit nära håll. Skador å bu[vud och
bål samt större stympning ar [t extremitet m·ua clisponorado i
ungefär lika grad bärför. Dessutom förekomm o delirier och
andra psykiska rubbninga r såsom följeler af de större explosionerna .
Bland sårskador na voro krossåren talrikast samt i regeln
föranledd a af granatskä rivor, järn- och träsp1int. rrill Iöljcl af
dessa föremåls varierande form och storlek samt då de med
mycket olika våldsamh et och i växlande riktningar träffade
kroppen, orbjödo af dem förorsakad e skador åtskillig omväxling. Krossåret s allmänna karaktär med orege lbundn a trasiga kanter och botten samt nedsättnin g af väfnadern as vitalitet hade de dock gemensam t. Stora metallskii.rfvor och trästyeken åstadkom ma mera omfattand e öppna sär, mindre järnfragment i regein antin gen blindt ändande ell er verkligen geuomträng ande skottkanul er. Komplice rade och komminu ta
benbrott hörde till vanlighete n, ej blott rlär skelettdela r liggu
omedelba rt uuder huden, utan äfveu annorstild os. Anmtlrkningsv ärdt är, att ej mindre än 40 proc. af do enkl a krossåren förorsakad es genom träsplint. Som annars, iakttogs också
här inga nämnvärd a blödninga r. Utom shockens nedsättnin g
af blod trycket bidrager härtill, som bekant, det sätt p~t h vii ket
ett blodkärl afslites och hvilket vid sår af granatskä r[vor ocl1
dylika oregelbun dna kroppar framträdel o särdeles ty<1ligt.
Bloclkärle ns yttorllinna hängde nämligen isolerad ocb slapp
ut i såret, under rlet kärlvägga rnos båda inre lager, som först
afslitas, genom att rulla in sig mot lumen undorlLltta blodets Je[ring. Af död genom yttre förblödnin g omnämne s onda st ett otvetydigt fall , nämligen vid en multipol öppen refbens fraktur, då ett par interkosta larterer blifvit afskurnn. I
öfriga fall, där yttre blödning förekom ociJ död intrii.ffnrle, voro
skadorna i och för sig af så pass svårartad natur, att de ensamma voro tillräcklig a för den ogynnsam ma utgången, såsom
till exempel afslitning af luft- och matstrupa rn e samt högra
halspulsåd ern eller samtidig traumatis k ampntatio u af båda
låren. ..:-hskilliga fall af inre blödninga r i bröst- ocb bukhåla
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ändade näremot dödligt. Till kroppshålorna och större ledgångar penetrerande skador visade i allmiinhet dålig prognos.
Främmande kroppar kvarlågo mycket ofta både i blinclt ändande och verkliga perforerande sårkanaler. Suzukis arbete
innehåller en m ä ngd afbildningar af dylika föremål, största
delen granatskärEvor eller järnstycken . Trasor af kläder medföljde ofta i såren . D å de ej sällan förbisågo s, uttogos de
endast delvis vid den första behandlingen.
Som förut nämnts, förorsakade mindre skärfvor verkliga
genomträngande skottkanaler med in- och utgångsöppning.
Sådana sår voro därför, i jämförelse med ick e genomträngande,
små, om ock i förhållande till dylika, härrörande fr ån gevärsprojektiler , af en afsevärd storlek. I allm änbet törekom mo
dessa skador hos personer, som befunnit sig ett stycke ifråu
<1 et -ställe där oTanaterna kreverade och undgått de större brottb
'
styckena. Genomträngningsfö rm ågan är hos dessa oregelbundna främmande kroppar ej särdeles stor, hvarför dc erfordra
en våldsam kraft för att fullständigt slå igenom . Utgångsöppningarna voro i regeln mindre än ingån gsöppningarna, beroende på att buden vid utträdet skjutes framför den inträngda
kroppen och tänjes i excessiv grad innan den brister. Ofta
nog är därför det föremål, som passernt genom utgångsöppstörre än denna. Vid dylika skottkanaler
betvdliot
ninuen
o
J
,
b
l"i. irekommo äfvenlecles någon gång komplicerad e benbrott.
Klädfragment fastnade ofta i sårkanalerna.
I motsats till redan beskrifna skador uppkommo enkla kontu sion er r elativt siillan genom anslag af proj ektil stycken utan mest
af järn- och träsplint. De förras hastigh et är nämli ge n för stor,
för att endast kontusion utan bri stning af huden skall uppstå.
F'ör öfrigt orsakades en mängd kontusioner geno m stötar mot
andra trubbiga föremål, däck, stöttor u1 . m., då de skadade
af explosionstrycket slungades undan. P å sa mma sätt uppstod
en del vrickningar.
Som redan nämnts, föran led de brinnande krutgas vid
Ej blott
de svårare explosionerna utbredda brännskador.
utsattes
bänder,
och
hufvud
såsom
kroppen,
af
delar
obetäckta

härför, utan kläderna fattade också eld. Huden var i stor utsträcknin g svärtad af rök samt iusprängd t krutpulver m on
förbränningen i al lmänh et ytlig mederythem eller blåsbildning.
Behandlingen af dessa skador beredde stora svårigheter. Em ellertid läktes dc till största del en utan efterläm nand e af några
vidare kontrakturer.
De fall af skållning med ånga , som förekom mo , härrörde
från en genomskjuten torp edbåtsångpanua, och voro nästan
alla , p å g rund af att större delen af kropp sy tan trMiades, omedelbart dödande.
Bristning af trumhinnan orsakades genom lufttrycket del s
vid explosion af fientliga projektiler, dels vid skjutn ing med
egna pjäser. I endast tre fall var rupturen dubb elsidig.
Enär flertalet af de allvarligare skadorna antingen om edelbart eller också efter några få timmar ändade dödligt, Il ade
man bland de öfverlefvande hufvndsakligeu jämförelsevis lält
sårade att göra med. (Detta synes också bafva varit föl"ll i'tllandet i rysk-japanska kriget, där ju omkring två tredjedelar
af de sårade ej behöfde afpolletteras, utan kunde behandlas
ombord å stridsfartygen .)
U n der pågående drabbning inskränkte sig ja]Janerna i
kriget med Kina till »de mest nödvändiga temporära åtgärder»
och först »efter slutad strid behandlades hvarje patient regelrätt med hänsy n till erhållna skador». De första åtgärderna
bestndo i: »tvättning af sårens insidor, desinfektion af omgifvande hud, extraktion af de främmande kroppar, som genast
påträffades, still ande af blödning genom kornpression och torsion samt slutligen påläggning af skenor vid fall af benbrott».
Vid den efterföljande ~d e finitiva» behandlingen desinfekterad es
såren ånyo, både inuti och till angränsande delar samt und ersö ktes noga på förekom sten af främmand e kroppar, som så
vidt möjligt aliägs nad es, hvarjämte benbrottens sti.llluing omsorgsfullt korrigerades. rl'ill irrigation af såren samt äfven för
an nan desinfektion användes 2,ö a 3 proc. karbollös nin g förutom inpudrin g n:Jed jocloform. För sår i ögonen , bröst- oc h
bukh ålorna använd e man borsyra. Förbandsmaterialet utgjor-
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des af gas eller absorbera nde bomull, båda delarne impregnerade med sublimat eller karbol. Skenoma voro af trä. sterilisationsa pparater för förbandsm aterial saknades. Japanerna s
sårbehand ling und er kriget med .K iua var således uteslutand e
antiseptisk och synes för öfrigt varit behäftad m ed den » Vielboschäftig ung» som karaktäris erade den antiseptis ka perioden.
Ser man på resultate t, så inställde sig suppurati on i fl ertalet fall. Utom den disposition , som alltid förefinns vid kontunderade sår, hvilka bär dessutom innehöllo klädfn\O'm ent
b
och andra främmand e kroppar, bidrogo härtill följande omständighe ter. Förbandsp latserna voro ej definitivt ordnade utan
provisoris kt inrättade i gunrum, messar och andra jämnställbara lokaler, där under drabbning arne till följd af skakninge n
i skrofvet, en massa dam upphvirfia des och där sålunda omständig!Je terna voro mycket ogynnsam ma för genomför andet
af en rationell sårbehand ling. Vidare voro dessutom de fartyg, som bad e de flesta sårade, »M atsusbima » och »Hiyei »,
till följd af större explosione r å förbandsp lats ern a totalt
beröfvade sitt förbandsm aterial , den sistn ä mnda ä[ven sin a läkare och sjukvi\rdsp ersonalen_ På grund af motighete r af olika
slag dröjde det y tterligare ganska länge, innan de sårade kommo under behandlin g. »Matsushima>> kunde först på tredj e
dyg net aflä mna sina sårade, euär hon , för att fullfölja vunna
fördelar, de!:lsförinuan med elen öfriga fiottan kry ssade under
bemödand en att uppbringa lien tliga fartyg. När väl evakuationen af de sårade ägde rum, fa nns intet sjnkvårds fartyg till
ha nd s utan måste de sårad e sammanp ackas på en relativt liten
transpor'tå ngare, som ej var rustad att mottaga en sådan ln st.
Denne förde dem emellertid till fiottans hospital i Sasebo, där
de såntele sålun da först orhöllo egentlig vård.
Då uneler iapansk-k inesiska kriget si\rbeha ndlin ge n, som
sagdt, var ordnad uteslutand e efter antiseptisk a grunder, få
väl do ogynnsam ma resultaten i viss mån äfven skriEvas på
don na omständig het. Japanerna hafva cmellorticl följt med sin
tid och i sitt sena re krig med Hyssland öfvergått, om ock ej
till re n aseptik, så dock till en blauelad aseptisk och autisop-
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t.isk m etod . Förbandsm aterialet sterilisera des m ed å ngn , instr um ente n genom kokning , hvarjflmte till desinfektion af h~in
der och hu fl i omgifning cn af såren användes såplösnin g, alkohol och sterilt vatten. Enligt tillgiiuglig a uppgi fter synes man
dock ä[ven hafv a brukat sublimatlö sning till tvättning, ej blott
af bändern a utan också a[ själfva såren. Under pågående
batalj bestod för ö[rigt sårb ehandling en af samma åtgärder
som i det föregåend e kriget, C!ock m ed rlet tillägget, att man
försökte sig på att prim ärt hopsy on del sår. Detta sy nes
vara ett vågadt exper im e nt vid sådan a skador, som ofvan beskrifvits, men enligt Suzuki erhöll man ej sällan omedelba r
läknin g. För öfrigt t.yckes allt hvaJ hll sjukvårde n hörde,
harva varit väl ordnadt och då proconten af sårad e ej var vi da re stor, funktion erade syste m et utan svårigh eter . Det är af
ett visst intresse att erfara något om slutresulta tet af :japanernas sjukvård under sista kriget, såda nt det föreligger enligt
uppgifter af den amerikans ke mariuläka ren Braisted, som i
juli Hl06 besökte marinhosp italet i Sasebo. Hau iakttog on
anmärkni u basvärd skilln ad mellan tillståndet hos där vårda<le
jap a ner och r yssar. Oaktadt mnn ej had e lyckats full ständigt
u ndvika infektion hos de sårade landsm än nen, förotedcle clock
dessas skador i allmänb et ett r elativt tillfredsstä llande utsee nde.
De n varbiklnin o·~ ' som förekom var vtterst lindri,..,a sa mt hindrad e
ej i nämnvärd mån läkningen , oc!J clödsl'all a[ septisk infek t ion
synas ej alls ha lva förekommit bos dem . D etta var däremot
i ganska stor utstrH cknin g Ltllet med de fångna r yssam e, hvi lka
o[ta ankomma till hospitalet i ett mycket dåligt tillstånd, n edsmutsade, antingen alldeles utan eller ock med defekta förband
u nder hvilka sårinfektio nen ror1a n var i fnll gäng. I n ågra
fall observ erades till oc h med maskar i såren. E nli gt ryssarn as utsago, hade de på grnnd ar förba n ds materi alots förslöring
ombord ofta alld eles fått blifva uta n förband. Från don besegrade sidan Inreligga för öfrigt endast n ågra knapphän diga
u ppgifter. Shimose- krutet, japanema s br isanta sprängflm uc,
förorsa kad e rle mest svåra rtad e brännskad or, h varvicl en kara ktäni stisk baulfiiro·uin
o· UI)l)trädde
e]· blott å om,..,aifvande kroppst?
o
t
1

..,
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flel~r och kläder, utan äfven å explosi onerna närbelä gna delar
af lartyget . Nämnd a sprLiugämne splittrad e projekti lemu med
en oerhörd kraft i en mängd småstyc ken, hvaraf följd e, att en
och samma sårad kunde förete en massa sår, till stor del med
fragmen ten kvarsitt ande i kroppen . Det förgasa de SJ~imose
krntet skall därjämt e hafva verkat synnerliO'en giftigt i det
bedöfni ng af för öfrigt oskadad e persone r iak~ogs fdr ä;1da till
24 timmar efter explosio nerna. För öfrigt observe rades minnesförlu st, svindel, hufvudv ärk och andra nervösa syJUptom,
som ansågos bero på Shimose-krutet. Om detta är riktigt, må
lämnas därhän. Angåen de funktio nen af de väl inredda förbandspl atserna , såsom t. ex. å "Cezare witsch» , är man tyvärr
än n u i okuunig het.
Af. det l'öre~ående framgå r otvifvel aktigt, att japanem u
under sm~ båda siSta sjökrig äfven under pågåend e drabbni ng
kunnat v1dtaga en hel del åtgärde r för sina särade. Denna
e.~·farenh~t gör. det ur humani tär synpun kt till en skyldig het
for hvarJe manu , att å sina fartyg inrätta definitiv a förband splatser, som möjligg öra genomf örandet af modärn sårbeha ndling. Beträffa nde de senare årens framste g å sistnäm nda område, så ~1ar här samma sträfvan gjort sig gälland e mot den
rona aseptJke n som inom öfriga grenar af kirurgie n. Man bar
hinmat tvättnin g och spolnin g med karbol- och sublima tlösningar för sår och händer, då den skadliga inverka n, som dessa
giftiga substan ser utöfva på väfnade rna blifvit konstat erad .
Dessuto m har man funnit, att antisept iska medel kunna verka
motsats en till hvad do äro afsedela för, i det de rent af befordra till växten af mikroo rga nismer i ett sår. Dessa ämnen
nedsätt a nä m l igen väfnade rnas li fskraft och därmed motstån dsförmåga n mot infektio n , och härigen om beredes för den sistnämnda on gynnsa m jordmån . Principe n är därför numera
att ej låta något komma i berörin g med ett sår, som kan
skada det - - »nihil nocere» . För detta ändamå l använd es enbar mekani sk rengöri ng af huden med oskyldig a medel såsom
såplösn ing, alkohol och slutlig afsköljn ing med sterilt vatten
för sårytor na uttorkn ing eller spolnin g med steril koksaltlösnin~
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el ler vatten. VtHnad sdelar i såret, som äro impregn erade med
smuts eller andra frtimma ml e subst.ansor och hvilka ntan olägenhet kunna a!·Jägsnas, såsom exem pelvis fettväln arl ocil bindväfsslam sor, bortska ffas med sax eller annat skärand e instrument Ouktad t på detta sätt fullkom lig bakterie frihet ej knn
omås, hvilk et för öfrigt visat sig omöjlig t, har man på detta
sätt åstadko mmit särdeles goda och de antisept iska metode rna
betydlig t öfverläg sna resultat .
Man hyste förr den åsikten, att on ytterst noggran n desinfektio n af sårets omgifn ing var nödvän dig för undvika nde ar
varbildn ing. Dylika manipu lationer anses dock numera , på
grund af risken att från betäckn iugarne införa infektio nsämne n
i såret, såsom snarare skadliga äu nyttiga. l\1ikroo rgnnism orua
kuuna endast sprida och föröka sig i fuktiga mfl dier. Hålles
därför såret med dess förband ifrån början torrt, så är en omedelbar desinfek tion af huden i närhote n tämlige n obehöf:lig .
Detta gäller do första kirurgis ka åtgärde rna vid sårskad or, men
äfven vid den definitiv a behandl ingen tillrådes, på nyss nämnda
grunder , att undvika desinfek tion af hud en närmas t såret. Dessa
omstän dighete r ligga till grund för det torra, sterila skyddst örbandet, hvilket komrnit till auvänd ning nnder senare krig och visat
sig mycket fördelak tigt . Hedan i fransk-t y ska kriget 1870 observerades fördelar u e af läkning under en torr sårskorp a. I ryskturkiska kriget 1878 nödgad es v. B ergrnann , på grund af brist
på vatten, inskrän ka sig till blott pålägga nde af förhand utan
desinfek tion , och son1 förband smateri alet utgjord es af absorbe rande ämne, blef resultat et bra . I boerkri get använd es med
framgå ng torra, skyeldande förband , likaså 1898 å Uuba i
spansk-amerika nska kriget, liksom ä[ven under Herrero -upproret i tyska Sydväst afrika. Från amerika nernas fälttåg å Cuba
föreligg er en statisti k al lVct'Ucrcclc på 1-100 fall , och formul erar
occlusio n = läk·
han sina erfaren bete r sålunda : »aseptik
Åtskil li ga an».
resultat
dåligt
ingrepp
ning, antisept ik
styrkan de af,
för
anföras
dra, såsom exempe lvi s Senn , kunna
att det en kla, torra skyelds förband et utan någon desinfek tion
numera måste anses som norrualm etod en i krigstid . På grund
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af sin bekvämlighet i öfrigt kommer detta förfaringssätt också
väl till pass för förhållandena till sjöss.
De modärna små gevärsprojektilerna kunna enligt samstämmiga uppgifter i det närmaste betraktas såsom sterila,
h varför behandlingen af genom sådana åstadkomna sår numera
endast är ett aseptiskt afvaktande. Den forna »Vie! beshäftigung» har sålunda efterträdts af en belt och hållet motsatt
metod, som enligt T avel uttryckes med orden: >)ju mindre man
gör, dess bättre». Emellertid höra sår af handgevärsproj ektiler till sällsyntheterna i sjökrig, där i stället skadorua i
allmänbet orsakas af brottstycken af granater samt splint.
Det är af ett visst intresse att något ingå på hur de sistnämnda kropparne förhålla sig med afseeurle på infektionsfaran. Granatskärfvorna hafva varit utsatta för upphettning
inuan de intränga i kroppeu, då däremot splinten, hvilken, sådan den är, lösslås från olika föremål, ej utsättes för någon
bakteriedödande inverkan. De moment som bidraga till granatskärEvornas upphflttning äro följande: den L>rinnande krutgasen vid skottlossningen, friktionen i kanonen och mot luften,
anslaget mot och genomträngandet af det träffade föremålet
samt krevaden af projektilens egen sprängladdning. Har man
tillfälle att omedelbart efter sönderspringandet undersöka brottstyckena af en granat, som genom anslaget före krevaden ej
liclit någon formförändring utan sprängts t. ex. vid genomträngandet af någon tunn plåt, så betinnas skärivorna ej varmare, än att man mycket väl kan taga i dem med fingrarne,
de äro endast ljumma. Då de emellertid varit utsatta för nyss
uppräknade värmeproducerande moment, är det dock tämligen
osanuol i kt, att några lefvande infektionsämnen skulle kunna finnas
kvar å desamma. En projeldil, som träffar ett motståndskraftigt föremål, exempel vis ett fartygspansar, förhåller sig med
afseende på upphettningen annorlunda. Genom det l!är betydliga motståndet åsamkas granaten en ögonblicklig formförändring, vanligen tillplattning, hvilket medför en stark molekylär omflyttning med åtföl]·and
e värmeutvecklina
i så
ho.. ho·
•
b
....
grad, att kottstyckena strax efter krevaden vid beröring åstad-
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komma verkliga brännsår. Sådana skärfvor måste därför vara
absolut sterila, och talrika exempel finnas på att de, om såren
lämnats åt sig själfva, inläkts fullt reaktionslöst. Som nyss
nämndes är motsatsen förhållandet med splinten, hvarför, teoretiskt taget, prognosen med hänsyn till infektion för skador
föranledria af dylikt skulle vara sämre än för sår af verkliga
granatlJitar, hvilka från början böra L>ehandlas såsom aseptislm.
Om före en drabbnings afslutande några operativa ingrepp öfver hufvud taget äro beböftiga och möjliga samt i så
fall hvilka, hafva mycket olika åsikter yppat sig. Från en
sida har påståtts, att ej ens någon sårbehandling och sålunda
ännu mycket mindre några operationer skulle kunna l<:'omma i
fråga under dessa omständigheter. Oriktigheten af den förstnämnda åsikten hvad angår sårbehandlingen, torde förut vara
ådagalagd. Beträffande åter operativa ingrepp, så är det gi fvet att möjligheten af dessas utförande beror dels på ]ii-karens
utbildning, dels på förbandsplatsernas resurser. Afven på en
väl inrättad och utrustad sådan måste dock den operativa verksamh eten under strid inskränkas till enelast de mest trängande
fall, derom äro författarue på området tämligen ense. Lyckli gtvis är <let ganska sällan, som indikationer för omedelbart
ingripande visat sig förekomma. Valence uppräknar följ::mde:
1) ligaturanläggning vid yttre blödningar, 2) provisorisk amputation af i det närmaste afskilda eller krossade större extrcmitetsdelar, 3) tracbeotomi vid skador å de öfre luftvägarne, som
innebära. fara för respirationen, 4) yttre uretrotomi vid urinrörsrupturer. Det förefaller dock författaren, som man skulle
kunna utesluta det sistnämnda, då ju under drabbningen en
ten1porär blåspunktion är betydligt lättare utförd, och man genom densamma vinner tid för att sedan i lugn och ro göra
det definitiva ingreppet. De uppräknade små operationerna
höra till de mest enkla, och böra kunna utföras äfven under
ogynnsamma omständigheter. Alla främmande kroppar som
påträffas i såren vid den första undersökningen och behandlin gen, böra naturligtvis genast uttagas, och torde detta ofta.
komma ifråga på förbandsplatsen. Vidare torde aflägsnancle
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af fu Uständigt lösa bensplittror vid öppna ben brott då och då
vara p åka Ilad t. Detta gäller dock endast sådana fragment,
som så att säga själfva bjuda sig i såret, enär dessa skador
för öfrigt måste länmas så mycket som möjligt i frer1. Ett
mera aktiv t ingripande torde endast vid hesioner å hjärnskålen
vara tillåtet. Palpationer och sonderingar i onödan äro ju för öfrigt förkastliga vid öppna hen brott och man bör endast sörja för
ett torrt, absorberande och skyeldande på samma gång som i god
ställning immobiliserande förband. Under ifrågavarande omständigheter är naturligtvis gips oanvändbar. Något som också säkerligen kommer i fråga, men som ej omnämnes af japanerna, är
behandling af shockfallen med kamfer- och eterinsprutningar;
koksaltinfusioner torde få uppskjutas till efter drabbningen.
Vid större bcematomer måste man om möj ligt snarast afiägsna
blodlefrarne, enär dessa i hög grad disponera för varbildniug.
De båda förut citerade termerna »nihil nocere>> och >>ju mindre
man gör dess bättre>>, förståndigt an vända, kunna således sägas uttrycka principen för den kirurgiska verksamheten under
pågående strid.
Japanerna voro från början särdeles noga med journalanteckningar öfver sina sårade, hvilket är att rekommendera,
då härigenom en del misstag und vikas och mera säkerhet vinnes för bedömande af fallets vidare förlopp. För detta ändamål måste emellertid skrifbiträde, som, efter läkarens diktamen
för anteckningarne, finnas å förbandsplatserna. Af öfriga åligganden för läkaren under drabbning återstår endast att omnämna öfvervakandet af de sårades placering efter förbindningen. Japanerna lade sina patienter utefter de långa gångar
och passager, som ledde till förbandsplatsen . Läkaren har här
att tillse, det de sårade intaga lägen och ställningar, afpassade
efter respektive skador samt att de ha tillgång på hjälp a [
sjukvårdsmanskap, i den utsträckning sådan kan lämnas. Här
komma snedkuddar för elevation af extremiteterna, rund kuddar under knäna vid bnkskador, sandpåsar till förbättrand e
af läget m. m. till användning.
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c) Efter drabbningen .
Huru än läget efter en sjöstrid gestaltar sig, kommer det
alltid å sådana fartyg, som något varit utsatta för fiendens eld,
att finnas flere eller färre '3årade, bvilka kvarligga å samma
ställen, där de fallit och sålunda äro till hinders. Enär on
förflyttning af dem till förbandsplatsen eller dess närbet ej
blott är önskvärd ur humanitär synpunkt utan äfven otvifvolaktigt bar en viss betydelse för fartygets stridsvärde, så bör
det ligga i fartygschefens intresse att fortast möjligt ställa beböfligt antal af besättningen till sjukvårdens förfogande i och
för denna transport. Innan den ig!\.ngsättes, har emellertid
läkaren, i likhet med under pauserna i drabbningen, att åtföljd af sjukvårds- och transportmanskap göra rond i fartyget
för att förvissa sig om de sårades antal och tillstånd samt
lämna nödiga föreskrifter till den underlydande personalen.
De i närheten af förbandsplatsen iordningsställda rummen tagas
i anspråk för beläggning med de sårade, och är man i händelse af risk för ny drabbning absolut hänvisad till af pansar
skyddade ställen. Endast om vidare strid med säkerhet kan
uteslutas, få äfven andra lokaler ombord disponeras härför.
Den kirurgiska verksamheten efter drabbning mf~ste gifvetvis ställa sig olika, beroende på om öfverfiyttning af de sårade till sjukvårdsfartyg eller sjukhus i land omedelbart kan
äga rum eller om detta till följd af stridsläget eller bristande
tillgång på sjukvårdsfartyg icke låter sig göra. I förra fallet ,
som för patienterna i jämförelse med det senare är af gifven
fördel , tillkom mer det läkaren att förbereda de sårade, så att
de utan risk kunna utsättas för transporten till annat fartyg
samt att vidare öfvervaka den sistnämnda.
Alla svårare fall böra, innan de lämna stridsfartyget, för ses med betryggande förband . Särskildt gäller detta skador l't
bröst, buk och bäcken samt enkla och öppna benbrott. Sistnämnda skelettskador måste erhålla skenförband, hvarvid sådan n af provisorisk natur kunna vara tillräckliga. Förbanden
böra för öfrigt göras så enkla som möjligt, ty härigenom und-
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vikes manipulationer i ou öd an under relativ t ogynnsamma förhållanden. En definitiv och regelrätt behandli11g kommer ju
att inom kort tid inledas ombord å sjukvårdsfartyget. Före en
evakuering af sårade kan naturli gtvis operativt ingripande endast komma ifråga på de mest trängande indikationer såsom
tracheotomi eller ligntnr för yttre blödning. Vidare kunna
möjligen koksaltinfusioner visa sig behöf"liga vid större blodförlu ster. För öfrigt öfverensstämmer före en omedelbar ovakuation elen kirurgiska verksambeten med dou som äger rum
unel er sjäHva drabbningen. Det bör enelast tilläggas att ordentliga och nogg ranna diagnoser och anteckningar måste modfölja hvarje patient vid hans ombordflyttuing till sjukvånlsfartyget.
Vid fall af evakuation till säda uL i öppen sjö kan det
sistnämnda knappast lägga sig sida vid sida med stridsfartyget, hvarför båtar måste användas. För n od f·lyttning i dessa
betjtinar man sig af sjukbårar el ler kojer, som med en på lämpligt
sätt anb ringad hanfot firas från en svängbar bom, dävert el ler
kran. Arven om måttlig sjögång råder, erbjuder detta förfaringssätt inga större svårigheter. Till styrande a[ sjukbårarnc nndor
firningen, sii att do lätt kunna halas ombord i bfttnrne, förs es
de mod ett tåg i hvardera ändan, hvilket manövreras fr ån do
sistnämnda. Detta sätt att förflytta sårade i öppna sjön har
praktiskt profvats bl. a. i franska marinen och befunnits fullt tillfredsställande . U nd er drabbning blifva i regeln ett stridsFartygs båtar illa medfarna eller rent af förstörda. En dol anse,
på grund af fl era orsaker, att man under strid ej ens bör hafva
några båtar om bord, utan sätta dem i sjön vid klart skepp
till drabbning. Därför komma helt visst sjukvårdsfartyge ns
egna flytande transportmedel att spela hufvudrollon virl öfverfl yttningar af sårade till desamma. Sker evak uation on i en
hamn eller å redd till sjukhus i land, finnas naturligtvis många
resurser för att öfvervinna svårigheterna .
Emellertid är ett fartyg oj alltid i ett så gynnsamt läge,
att det omedelbart efter striden kan aflämna sina sårade, Det
kan gälla att fullfölja tillkämpade fördelar genom förföljelse,
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att omedelbart vidtaga rekognoscering, en besegrad får taga
jakt, m. m., beroende på drabbningens slutresultat. Såsom
i slaget å Yalufloden kan en tillfällighet göra, att sjukvårdsfartyg för ögonblicket ej finnes tillstädes. Det blir då läkar.e ns sak att ordna behandlingen af de sårade på stridsfartyget
så bra som möjligt med till burls stående medel. Om förbandsplatsen är försedd med behöf:lig utrustning och all dithörand e material är i behörigt skick, är en tämligen ingående
kirurkisk verksamhet möjlig. Att fixera några regler eller
gränser för eventuella operationer torde knappast låta sig göra.
De sårades bästa är det rättesnöre, som bör följas, och sålunda kommer dels graden af läkarens kirurgiska kompetens,
dels förbandsplatsens resurser att blifva bestämmande En
ovan bör uppskjuta allt, som utan risk låter sig uppskjutas, till dess evakuering kan äga rum, och har endast
att ingripa i de mest trängande fall. På en ej fullt tillfredsställaude eller illa utrustad förbandsplats är det också gifvetiuo.Tepr)
vis med patienternas fördel förenliat
, som
n
n
o, att ino·a
fordra en mna utvecklad teknik, företagas i onödan. Å andra
sidan kan en van kirurg, äfven umler primitiva förhållanden,
åstadkomma åtskilligt, som för en icke specialutbildad knappast
låter sig göra. Under berörda omständigheter måste därför
kirurgisk fackutbildning otvifvelaktigt komma till sin rätt, hvarför det ofta hörda påståendet, att fartygsläkarue under ett krig
till sjöss endast skulle komma att spela rollen af förbandsanläggare, torde tåla vid åtskillig jämkning. Det är för öfrigt
klart, att den som förYärfvat vana och säkerhet i bedömande
och behandling af traumatiska affektioner, måste vara mera
ägnad att utöfva kirurgisk verksamhet, . än den som salmar såo· blir dock uudan. Läkarens arbete om bord å ett stridsfartv
Jn
der dessa förhållanden icke lätt, då han ju kan få ntt göra
med skador å bukens organ, hjärnskålen m. m., hvilka fordra
€n omständlig teknik vid behandlingen.
En sak som tillhör läkaren att utföra efter E-lutad batalj
-och som kanske synes mindre viktig, men som dock tord e äga
€n viss betydelse, är fastställandet af dödsorsakerna hos de
Tidskrift i Sjövä sendet.
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fallne. Japanern a nedlade i detta afseende mycken möda, och
deras noggran na undersök ningar hafva i väsentlig mån bidragit till känn edom en om de modärna artilleri projektil emas verkan på människ roppen. Seda n behandli ngen af de sårade är
afslutaci, torde läkarne därför lämplige n böra upprätta full ständiga förteckn ingar öfver de skador, som de fallne prestera.
D å det väl sällan kommer i fråga att omedelb art begrafva
de sistnämn da, utan liken någon tid måste behållas ombord,
så får läkaren också sörj a för , att hygienen s fordri ngar iakttagas vid förvarin gen af de döda kropparn e. Delar af fartyget, som äro utsatta för stark uppvärm ning böra naturligt.vis
på in ga villk or komma i fråga hänidlag . Dock är det gifv et
att förhållan dena under olika årstider härvidla g ställ a sig mycket växlande .

B.

Opansrade fartyg.

Denna kategori utgöres af oskyddad e kry ssare, jagare
och torpedbå tar, kanonbå tar och andra jämnstäl lbara fartyg.
Torped båtar och jagare torde endast undanta gsvis vara utrustade med läkare, en omständ igh et, so m sätter si n särskild a prägel på anstalter na för de så rad e därstäde s, Om också en del
kryssare och andra mindre fartyg hafva läkare ombord, så utgör dock sakil aden af pansarsk ydd en egenskap , som i hufvud sak jämnstäl ler dem med den fö rra kategorien, hvarför
båda här kunna behandla s tillsamm ans.
Att p å dylika småfarty g inrätta förbandsplatser är ur
flera synpunk ter hvarken möjligt ell er tillrådlig t. D els sakn as
pansarsk ydd för sjukvård satti ralj en, dels är utrymme t i allmänhet så begränsa dt, att någon plats, som lämpar sig, ej står
att finna. Man får i stället, för att använda ett passande uttryck, göra hela fartyget till förband splats, genom att på
lämpliga ställen anordna förbands poster i likhet med å de
större stridsfar tygen . Ifall läkare finnes ombord förenkla s

härigeno m dennes verksa:T!het und er strid betydligt , då ·u
und er sådana förh ållanden intet hind er finnes för att
får vara fullt fri och rörlig. Ri sken för beskjutn ing är ju på
dessa fartyg öfv erallt tämli gen lika, och genom anorduitlO'ar
~~ed ~.örband ~poster är man ej bund en vid någon enstaka p~ts
for forbmdm n gen. De färdiga förbaude n böra emellerti d tilltagas i mycket riklig mängd, då en go d del af desamm a hitt
kan förstöras ge nom uppbrän ning. I detta sa mmanb ang förtjän ar att ånyo påpekas den fördel, som dessa förbaud medföra för torpedbå tar och jagare äfven i fredstid och att om
de härund er äro försedda med sådana , beeättnin garne blifva
förtrogn a med användn ingen uf förbande n. Af denna anledning bör också manskap , som tjänstgör å sådana fartyg, mer
ä~ andra komm a i åtnjutan de af öfnin gar och und ervisning i
fo rbandslä ra . Där läkare finnes, äger denn e naturligt vis att för
öfrigt, i den mån det låter sig göra; tillämp<t de punkter, som
förut äro anförda beträffan de läkarver ksambe te n å större bepansrade farty g.

bln

Kap. II.
Sjukvå rdsfart yg.

Sjukvård sförlJålla ndena för sjökrig hafva reglerats genom
konvention erna i Ge nlwe 1864 och Haag 1899. Det är dock
egentlige n den sistnämn da, so m innehålle r särskilda bestämmelser angåend e för vård och transpor t af sårade, sjuke och
skeppsbr utne uteslutan de afseelda fartyg . Dessa iudelas i s. k.
militära eller officiella sjukvård sfartyg, hvilka åtfölja krio·föraod e makters sjöstyrkor och tillböra dessa sam t privata sj:kvårdsfar tyg af olika kategorie r, dels sådana som utrustats af
Röda korset eller andra jämnstäl lbara förening ar, dels yachter ,
~andelsf artyg och båtar, tillh örande antingen krigföran de nation eller neutral stat och hvilka använda s i sjukvård ens intresse. De officiell a fartygen s yttre kännetec ken äro h vitmålad
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sida med vågrät, omkring 1,5 meter bred långsgående grön
rand; de privata äro målade med samma hufvudfärg, men
skola till skillnad från de officiella förses med en röd rand.
Respektive fartygs båtar äro också utmärkta på motsvarande
sätt. sjukvårdsfartygen segla under egen nationalflagga samt
föra genevertecknet på toppen. Deras namn skola af de krigförande makterna officiellt kungöras. De privata fartygen
måste hafva vederbörligt bemyndigande från den makt under
hvars flagga de segla. sjukvårdsfartygen äro fredade för beskjutning, under villkor att de ej genom sin egen manövrering utsätta sig därför. Sålunda få de på intet sätt under drabbning eller annars komma i vägen för, eller hindra stridande eskadrars rörelser; skulle detta vara fallet bafva de sistnämnda ingen skyldighet att skona dem. Fartygen ifråga respekteras såsom sådana endast under den absoluta förutsättningen, att
de uteslutande användas för uppgifvet ändamål. För kontrollerande häraf äger krigförande makt rätt att visitera ej blott
egna utan äfven fiendens sjukfartyg. Enligt bestämmelserna i
Haag-konventionen skall hjälp lämnas lika så väl till vän som
fiende.
Det är numera inom cle flesta örlogsmariner en erkänd
sak, att sjukvårdsfartyg måste åtfölja deras flottor i krigstid,
oberoende på hvilket afstånd från hemlandet, som kriget utspelas. Ej blott humanitära hänsyn äro härvid bestämmande
utan äfven rent praktiska. Som redan förut påpekats, vinner
nämligen den, som fortast möjligt efter en drabbniug bliiver
kvitt sina sårade ombord, ej obetydligt i styrka. Med afseende på ställning och uppgift under pågående drabbning har sjukvårdsfartyget att iakttaga en afvaktande hållning, beredt att
när som bälst ingripa, där behof och möjlighet finnes . För
att själft vara i säkerhet och ej komma i vägen för operationerna måste det hålla sig på tillräckligt afstånd från egen
styrb, d. v. s. på omkring 5000 meters distans . Det får dock
icke aflägsna sig utom synhåll, ty för att kunna rätta sig efter
den taktik, som följes , måste det iakttaga stridens gång samt
för öfrigt vara inom signalhålL Sjukvårdsfartygets egen tak-
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tik under drabbning blir därför att vid densammas början på
order från eskaderchefen, intaga plats på angifvet afstånd från
egen styrka, så att det har den sistnämnda mellan sig och
fiend en samt att under aktionens gång bibehålla den egna styrkan i samma bäring. Då de opererande eskadrarne härvid
kunna komma att utveckla högsta fart, följer med nödvändighet, att sjukvårdsfartygen, för att uppfylla sistnämnda fordran,
måste kunna utve10kla minst denna hastighet.
Hvad kan då ett sådant fartyg uträtta under pågående
strid? Öfverflyttning af sårade är af flere skäl knappast tänkbar under sådana förhållanden. Dels få, enligt Haag·konventionen, sjukvårdsfartygen ej blanda sig i formeringen för de
stridande, dels är det mycket svårt att precisera det läge, då
den segrande kan tillåta lämnaude af hjälp till ett besegradt
fartyg. Under drabbning koncentrera de stridande allt på att
göra hvaramlra så mycken skada som möjligt och om l1llmanitet är då ej att tala. Ett inskridande för att taga ombord
sårade från ännu i någon mån stridsdugliga fartyg, kan där-·
för säkerligen ej komma i fråga. Först sedan fiaggen strukits, är en dylik operation tänkbar och synas då båda sidornas
sjukvårdsfartyg ha f va sam ma plikter mot en nödställd örlogsman. Dock har en gagnande verksamhet på annat område, näm- ·
!igen räddning af drunknande och skeppsbrutne, mera möjligheter för sig äfven under drabbning. En ha verist måste nämligen understundom i sjunkande tillstånd såsom tillspillogifven
lämnas åt sitt öde och skiljes sålunda från de sina . Vid en dylik
belägenhet, eller i fall fartyget gått till botten och afståndet från
de stridande styrkorna för sjukvårdsfartyget är betryggande, blir
räddningsuppgifteu, såsom liggande utom den egentliga striden,
enkel. Att ingripa under andra förhållanden kan däremot vara
ett farligt experiment. Då räddning af skeppsbrutna ligger
utom ämnet för föreliggande uppsats, är det obehöfligt att närmare ingå ·på denna detalj. I detta sam manhang må endast
påpekas, att för utöfvande af en dylik verksamhet hastigheten·
spelar en betydande roll och att denna omständighet sålunda
utgör än n u ett skäl för att gifva sjukvårdsfartygen hög fart .
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Från sitt perifera läge pä omkrin g 5000 meter från ett inträffadt haveri gäller det att på kortast möjliga tid komma tillstädes, innan det skadade fartyget går till botten eller, om
detta ej medhin nes, dock så fort, att någon del af folket, som
kommit i vattnet, kan räddas. Med omkrin g 16 knop s fart
tager det cirka 10 minute r ntt tillrygg alägga ofvannä mnda afstånd. Om man tager i betrakta nde, hvad ett så pass långt
uppehå ll i det våta elemen tet betyder för en frisk männis ka
och ännu mer för en sårad, så inses, att härvidl ag hvarje mi-

III

ii

nut är dyrbar.
Som förut antvdts är det först efter stridens slut, som
sjukvård sfartyge n få. tillfälle att ostördt igångsä tta sin verksambet med afseende på de sårade. Därvid kunna emeller tid
förbålla ndena ställ a sig mycket olika, beroend e på utgånge n
af slaget. Seger och nederla g äro af olika grader. Man skulle
tänka sig, att en segrand e flotta efter vunnen framgå ng
utan vidare, omedel bart kunde verkstä lla öfverfly ttningen af sina
sårade. Detta är emeller tid endast möjligt under vissa omständighete r, såsom exempe lvis om segrare n är för svag att förfölja och blott behåll er valplats en. Under sådana förhålla nden
komme r äfven den besegra de att åtnjuta förmån en af att hastigt
Bvakuera sina sårade. Ar emeller tid den vinnand es öfverlägsenb et så stor, att han fortfara nde efter stidens slut äger
kraft att omedel bart fullfölja sina framgån gar, så är naturlig tvis en öfverfiy ttning af sårade till sjukvår dsfartyg otänkba r för
båda partern a. Nämnd a fartyg få då im;krän ka sig till at.t overksamma följa med sina eskadra r under fortfara nde afvakta nde
af lägligt tillfälle. Dessa två exempe l må vara nog för att
belysa, huru olika saken kan ställa sig.
Gången af de sårades evakuer ing til l sjöss och därmed
samma nhänga nde omstän dighete r är i ett föregåenrle kapitel
vidrörd , och påpekad es därvid, att det i allmänh et torde komma på sjukvår dsfartyg en att med sina egtta båtar besörja densamma.
Utom de officiella ellee militära sjukvår dsfartyg en hafva
under senare krigsför etag ångare för enbar transpo rt af sårade

>

visat sig behöfliga. Dessa hafva i regeln utrustat s genom Höda
koreets och liknand e förening ars försorg, så i rysk-jap anska
och under maktern as förenad e expedit ion mot Kina.
kriO'et
b
D e hafva i regeln använd ts för armeern as räkning .
H vi lka äro de fordring ar, som i konstru ktivt hänseen de
måste uppstäl las på sjukvår dsfartyg ? De måste vara så
stora att utrymm e finnes för sårade till det antal, som kan beräknas för den eskader , de tillhöra , samt därjämt e för ett ej
rin ga antal skeppsb rutn a. Fartyge ns speciell a inredni ng tager
dessuto m afsevärd plats i anspråk . Det är vidare redan nämndt
att sjukvår dsfartyg måste äga minst samma hastigh et som
.eskadra rnes stridsfa rtyg, således omkrin g 18 knop, om de
förra bestå af slagske pp eller därmed i fart jämförl iga fartyg
men upp till 21 knop för kryssar eeskadr ar. (För sjuktran sportfartyg, som besörja förLiyttning af sårade från on ort i land
till en annan, såsom t. ex. från en tillfällig operatio nsbas till
hernlau det, är en så hög fart naturlig tvis obehöLiig.)
II vad beträffa r det antal af besättni ngarne, som efter en
moderu sjöstrid kan förvänt as erfordra vård å sjukfart yg, så
nde sammanhatlD'b anförda siffror en viss
i föreO'åe
lämna nåoTa
b
b
ledning härutin nan. I slaget å Yaluflo deu hade japansk a
iiaggske ppet »l\1atsushima» 18 procent och LVå andra fartyg >> Akagi» och >>Hiyei>> resp. 15 och 12 proc. sårade. Om
ock dessa siffror vore de högsta, som under japansk -kinesis ka
kriget prestera des af enkla fartyg och den öfriga ja pansk.a ·floottan företedd e betydlig t mindre förluster, kan man dock eJ fransäga dem betydelse såsom norm för beräkni ng af sårade, enär
japanem a tillfogades dessa förluste r af de betydlig t underlägsn~
kinesern a. Vid Santiag o uppging o spanjor ernas förluste r l
·d öde och sårade till 22 proc., under det japaner na i sitt sista
sjökrig blott hade 7,62 proc. sårade. I en sjöstrid mellan två
jämngo da fiender ställer sig manspi llan säkerl.igen" afsevä.rdt
högre och klokhet en bjuder därför att bereda s1g pa omkrm g
20 proc. sårade, detta i medelta l och de falln e oberäkn ade.
Med denna siffra såsom utgångs punkt, och då man i rysk-jap anska kriO'et O'J·ort den erfare nheten att ungefär en tredjede l af de såb

b
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rade behöfde sjukhusbehandling, får man sålunda beräkna sjukvårdsfartygen för omkring 7 proc. af en eskaders hela besättningsstyrka. Härvid bör äfven ihågkommas att dessa fartyg
också få hysa en del invärtes sjuke och skeppsbrutne ombord .
l enlighet med nämnda beräkningsgrund skulle en eskader med
5 000 mans besättning sålunda erfordra sjukvårdsfartyg å 350
sängar.
För anskaffande af sjukvårdsfartyg vid krigsutbr;Jtt hafva
de större marinerna i allmänhet valt utvägen att skyndsamt
omändra snabbgåeude handelsångare af lämplig storlek.
Detta tillvägagångssätt medför do ck tvänn e olägenheter: dels
blifva de ändrade fartygen aldrig så ändamålsenliga i hygie·
niskt ocll sjukvårdstekniskt afseend e, som 0111 de nybyggts för
sitt egentliga krigsbruk, dels tager omändringen tid, något
som vid plötsligt inträdande krigstillstånd gifvetvis är en stor olägenhet. Eu metod, som anväudts af japanska Röda korset,
är betydligt mera praktisk. Denna föreuing ingick öfverenskommelse med ångbåtsbolaget »Nippon Yusen Kai sha », att
det senare på goda villkor skulle öfvertaga tvänn e af föreningen i samråd med bolaget konstruerade, men af Röda korset själft till sjukvårdsfartyg byggda ångare. Sedan de
efter öfvertagandet försetts med lämplig inredning, använde
bolaget fartygen såsom postångare dock med skyldighet att i
krigstid efter 7 dagar och i fredstid efter 30 dagar på anfordran återställa dem till Röda korset i deras ursprungliga skick.
Detta som vederlag för det billiga inköpspriset, hvilket endast
uppgick till kostnaderna för kon struktion och byggande. Japanska örlogsmarinens tvenne militära sjukvårdsfartyg tillhöra
också nämnda ångbåtsbolag. På hvilka villkor de disponeras,
är författaren obekant. Det äldsta af dem »Kobe-Maru»,
som tjänstgjorde redan i kriget med Kina 1~9-l-1995 ,
förhyrd es då och omändrades på 14 dagar i N agasak i till ett
flytande sjukhus. Antagligen har »Kobe-Maru» tjänat som
förebild för Japan s senare tillkomna farty g af detta slag.
Under kriget med Spanien l 898 inköpte Förenta staterna
tvänne ångare, som med amerikansk snabbhet inredeles till
sjukvårdsfartyg och sedermera under namnen »Solace » och

»Helief» användes i sjukvårdens tjänst. De japanska och amerikanska fartygens tontal, fart och sängantal v oro följande:
Antal.

Förenta staterna ... 2
Japan .......... . .. ..... 4

D ep l., tons.

3500
2700

a 3800
a 3000

Siinga1· p1· st.

300 a 450
omkr. 300

l~'Ct1·t.

16--18 k n.
15 knop .

Inom tysh1 och franska marinerna har man äfvenledes
användt sig af utvägen att vid behof ändra snabbgående postångare tillhörande de stora transatlanterbolage n .
Både de japanska och amerikanska sjukvårdsfartygen anses allmänt hafva varit inredda och utrustad e på ett sätt, som
motsvarat äfven högt ställda fordringar. 1\led ledning af tillgängliga beskrifningar å desamma jämte annan litteratur i
ämnet, lämnas i det närmast följande en beskrifning af ett
mönstergillt flytand e sjukhus.
En stålån gare på omkring 3000 tons deplacement och
med utrymme för maximum 300 patienter är förem ål för framställningen. Fartygets skrof indelas genom tvänne däck, under det öfre uti batteri, trossbotten och hålskepp. Trägarnerin g anbringas öfver 'allt ofvan trossdäck 0,5 meter innanför
bordläggningen. Maskineriet framdrifver fartyget med en hastighet af 18 a 20 knop och placeras tillsammans med pannorna på vanligt sätt.
Utrymmet tages i anspråk sålunda :
I hålskeppet förifrån: kylrum med ismaskin, proviantoch förr åds rum , kolboxar, pann- och maskinrum, dynamorum ,
förrådsrum .
På trossdäck förifrån, logement för besättning, mekanisk
tvättinrättning med tork och mangel, sjukafdelning för manskap, ett par hytter för sinnessjuke, isolerad afdelning för
smittosamma fall, desinfektionsrum, likrum .
P å batteriet förifrån: apotek, hufvudlinneförråd, sjukafdelning för manskap, dagrum, sjukhytter för befäl och underbefäl, mess för fartygets läkare och befäl samt sköterskor.
Utefter öfre däck li gger midskepps en däcksbyggnad med.
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åt
rym liga gångbo rd på sidorna . Däcksh usets tak drages ut
.
båtarne
för
plats
till
es
använd
samt
sidorna öfver gångbo rden
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följand
t,
räknad
n
Däcksb yggnad en innehå ller, förifrå
kaler: klosett er för besättn ingen, obdukt ionsrum , bakteriologiskt-k liniskt laborat orium, mottag ningsr um och expedi tion,
kabyss med diskru m samt bak- och stekug n i skorste names
af
närhet , vidare förban dsrum, operati onsafd elning, beståen de
samt
torium
-labora
n
Röntge
förbere de lse- och operati onsrum ,
slutlige n, längst akter, hytter för läkare och befäl.
Sjukvå rdsfart yget är för öfrigt försed t med:
Naturl ig belysn ing genom skyligh ts och sidove ntiler af
af
största möjlig a dimens ioner samt artificiell belysn ing i form
elektri skt ljus.
. Den elektris ka strömm en leverer as af t\•änne dynam omaskmer, hvaraf den ena såsom reserv. De använd as till kraftkälla för belysni ng, fläktar, hissar, Röntge nappar at m. m.
Fartyg et uppvär mes och ventile ras enligt varmlu ftsyste met, d. v. s. den friska luften , vid behof uppvär md uti med
ångkal orifere r förseelda varmk amrar, pressas o·enom ett särskildt luftkan alsyste m in i de rum, som skola artifici ellt
ventile ras.
Färskv attenbe hofvet tillgodoses genom tvänne destilla tionsappara ter med en leveran sförmå ga per appara t af 10 liter vatten per man och dag för alla om bordva ran de. Den ena tjänstgör såsom reserv.
Sjukaf delni ngar, hytter, operati onsafd elning, laborat orium,
obdukt ionsru m m . fL lokaler,_ där behofv et påkalla r, förses med
vattenl edning för såväl varmt som kallt färskva tten. För badoch duschr ummen s samt kabyss emus och tvätten f' behof inledes både färsk- och sjövatt en, såväl varmt som kallt.
?perati onsafd elning , mottag ningsru m, laborat orium , sjnk.
afdelm ngar, läkm·h ytter och mess sättas i telefon förbind else
med hvaran clra.
Hissar för patient er anordn as å lämpli ga ställen inombords. För ombor dtagni ng af sårade utrusta s fartyge t med kranar, bomma r, däfver tar och spel i tillräck ligt antal. De appara ter,
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som hufvud saklige n skola använd as för detta ändam ål böra
placera s i närhete n af däcksh usets mottag ningsr um samt konstruera s så att en enkel insvän gning till detsam ma är möjlig_
en
Däcksl uckor och portar göras af såda na dimens ioner, att
g.
ställnin
e
liggand
patient vid behof kan passera dem i
Ångslu par och båtar byggas med särskil d hänsyn till an vi:indning för ombor dtagan de af sårade. Större slupar, rymmande 8 a 12 liggand e och lika många sittand e patient er samt
De
afseelda för bogser ing äro härvid lag att rekomm endera .
skydd
till
ingar
böra utrusta s med skärma r eller andra anordn
för stänk.
Att fartyge t skall hafva ett rikligt förråd af bårar och
lifräclc lningsr edskap , ligger i sakens natur.
Hvad beträff ar logeme ut och sjukafc lelning ar, så göras
dessa, så vid t möjligt , fria och öppna öfver fartyge ts hela bredel
samt försedd med släta sidor och däck. De förstuä mnda målas
mi ljus, hälst hvit. emaljfä rg, de senare belägg as med linoleu
,
mattor . Till lwarje sjukafd elning hör särskil dt linnefö rråd
ngsrum
förvari
,
m
tvättru
och
penteri , hytt för sköters ka, badför orent linne, spolap parat för stickbä cken 111 . 111. samt pissoir och klosett. De sistnäm nda, som beräkn as en för !war
20:e man , läggas borelva rts och konstru eras för ständig vattenspolniu g ej blott i själfva klosett erna och urinrec ipiente rna utan
ett
ä f ven på durken , som göres af metallp låt och förses med
s
isolera
men
trum
öfverli ggande trall af samma material. Kloset
ras
ventile
mot fartyge ts inre med en stängb ar tambu r och
kraftig t genom särskil da sugand e fläktar.
Sjukko jerna göras af järn med resårbo ttnar och vanlig
för
sängut reduin g. Till hvarje sådan hör ett ställ med plats
sidormens
sängka
spottko pp, vatteng las och matkär l, fäst vid
utstycke . Kojern a placera s i två våning ar för vinuan de af
på
rymme : de öfre, fasta, afsedd a för patient er med skador
förkunna
som
sjuke,
s
invärte
samt
öfre delen af kroppe n
tlytta sig själfva , de nedre, slinger kojer för öfriga sårade och
as
sjuke. För att kunna komma upp i de öfre kojern a erfordr
med
förses
bekväm a trappst egar. Sjukhy tterna för officerare
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2 a 4 kojer hvar. Af sj ukafdelningarne är den å batteriet närmast afseeld för patienter, som behöfva opereras eller omläggas,
och står för detta ändamål genom hiss i förbindelse med operationsafdelningen. Sjukafdelnin gen å trossbotten reserveras i
främsta rummet för invärt.es fall och skeppsbrutne samt komnmnicerar genom hiss med mottagningsrummet å däck. Denna
hiss, som löper genom batteriet, bör förläggas så att den öfre
sjukaidelningen också kan använda densamma. Utom dessa
hissar äga sjukafdelningarnes penterier sådana, ledande från
kabyssen och afsecla för mattransport.

ler och klosettsystem äro svåra att installera etc., allt omständigheter, som inverka ofördelaktigt på hygien och bekvämlighet.
Med hänsyn till personalen, så har man inom de större
marinerna numera accepterat den principen, att ledningen inclusive ekonomien å ett sjukvårdsfartyg, som ju egentligen är
ett flytande sjukhus, handhafves af en chefläkare, i regeln af
regementsofficers rang, hvilken bär ansvaret för att fartyget i
allo fyller sin uppgift. I förh ållande till såväl öfriga om bordvarande läkare och sjukvårdspersonal som äfven fartygets
militära befälhatvare och besättning samt förvaltare intager
cbelläkaren en rent öfverorduad, administrativ ställning. Den
militäre befälhafvaren har sålund a att af honom mottaga order
angående navigering under drabbning, åtgärder för ombordtagande af sårade, räddning af skeppsbrutne m. m. , som kan
fall a på sjukfartygets lott. Den egentliga sjukvården besörjes
af läkare med kirurgisk speciaiutbildning, men för öfrigt tillhörande örlogs marinerna. Deras antal växlar hos olika nationer:
..... . ...... .. ...... .. 3 läkare för 300 sängar,
Japan ......... ... ...
» 360
»
3
England .. . .. . ... ... ... .. .. .. .. . .. .. ... . .. .. .. .. .
»
165
»
Ryssland ............ ....... .................. .. 3
Vissa marin er bafva också apotekare kommenderade ombord å dessa fartyg.
Sjukvårdspersoualen består dels af sköterskor, dels af
sjukvårdare. Af de förstnämnda torde för 300 sängar beböfvas en öfversköterska, en operationssköterska och minst sex
afd e lniug~sköterskor , som då få ej mindre än 50 sängar hvar
på sin lott. Utom de 8 sköterskorna erfordrar ett dylikt fartyg cirka 20 sjukvårdare; sammanlagdt sålunda en oj ringa
sjukvårdspersonal. De japanska militära sjukvårdsfartygen voro
ej försedda med sköterskor utan hade i stället ända till 30
sjukvårdare ombord. Japanska Röda korsets fartyg voro däremot utrustade med sköterskor. Det kvinnliga elementet är
något nytt ombord å ett rent militärt fartyg, men torde vara
absolut nödvändigt för åstadkommande af ordning i sjukvården. Kvinnliga biträden äro för öfrigt också behöfliga för
tvätten och linneförrådet.

Den i däckshuset belägna operationsafclelningen, laboratoriet och obduktionsrummet förses med rikligaste naturliga
belysning genom sidaventiler och shyli gths. Operationssalen
beha ndlas efter öfliga regler med fullt släLa sidor ocb afrunclade hörn samt emaljfärgsmålning. Durken torde lämpligen
beläggas med linoleum. Inredningen af såväl operation sardelning som Röntgen-rum, bakteriologiskt och kliniskt laboratorium samt obduktionssal göres efter samma principer som å
sjukhus i land.
H vad som här är sagd t, gäller i tillämpliga delar äfven
för sjuktransportfartyg, ombord å hvilka man också får vara
beredd på en ganska ingående kirurgisk terapi .
Af den anförda redogörelsen torde framgå, att sjukvårdsfartyg böra nybyggas för att på ett tillfredsställande sätt kunna
hur måno·a
man i öfverväo·ande
fylla sitt ändamål. Tao·er
o
'
b
h
förbind else
i
stå
och
efter
afpassas
lokaler inombords, som skola
med hvarandra, så är det gifvet, att vid en hastig omändring
af en äldre ångare en mängd sjukvårdstekni5ka önskemål ej
gärna kunna uppfyllas. Däcksluckor och kappar äro för trånga,
sidaventiler och shyligths för små, hytter och smårum, mellan
hvilka skotten måste borttagas, vålla svårigheter för erh ållande
af släta sidor och däck i sjukafdelningarne, rationell kommunikation mellan olika afdelningar, som skola stå förbindelse
med hvarandra, är omöjlig att åstadkomma, l1Jera komplicerade hygieniska inrättningar, såsom vattenledningar, luftkana-
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Sjukvårdsfartygets militära personal utgöres af en officer,
såsom under chefläkaren sorterande befälhah,are samt af en
eller ett par vaktgörande officerare, hvilka sistnämnda med fördel kunna tagas nr reserverna. Till underbefäl och besättning
bör uttagas sjövandt folk, ty vid öfverflyttningar af sårade i
öppna sjön medelst båtar sättes manskapet på prof i detta afseende. För öfrigt bör tilläggas, att skeppskockarne måste
vara utbildade och hemmastadda. i sjukhusmatlagning samt
att förvaltarE.n bör vara förtrogen med hvad som på ett sjukhus ankommer beträffande proviantering, in ventarier m . m.
H vad angår de privata sjukvårdsfartygen, så h af va cles~a
i regeln administrerats af en örlogsmarinen tillhörande läkare.
Den förening, som utrustat fartyget, har anställt bebötiigt antal öfriga läkare och sjukvårdspersonal. För öfrigt hafva fartygen mestadels seglat med sina ordinarie befälhah·are och
besättning ar.
Då ett på angifvet sätt inreclt och utrustadt fartyg besitter samma resurser för behandling af patienter som lasarett
i land, så bör verksamheten ombord å ett elylikt kunna utsträckas lika långt som å dessa sjukvårdsanstalter. Gifvet
är emellertid, att förhållandena ombord sätta en särskild prägel på sjukvårelen med afseende på organisation, utrymme
m. m. Genom ett praktiskt och noggrannt tillvaratagande af
det sistnämnda kan man dock på ett fartyg af deu beskrifna
storleken vinna plats för en inredning, som fullt motsvarar
behofvet. För att vara säker på sjukvårdsfartygets behö·
riga funktion i krigstid , finnes blott ett medel, nämligen att
bygga och fullständigt utrusta detsamma i fredstid samt låta
det åtfölja då i tjänst varande sjöstyrka. I detta afseende
måste ju samma princip gälla som för stridsfartyg. Befäl och
personal böra lämnas tillfälle att göra sig förtrogna med
den materiel, de skola handhafva i krigstid samt inöfva sam·
arbete under omständigheter, hvilka i möjligaste mån likna
dem, som härska, när det gäller allvar. I betraktande häraf
måste det anses minst sagdt egendom li gt, att man ännn knappast inom någon marin låter sjukvårdsfartyg tjänstgöra i freds·
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tid. Ett sådant borde ingå i hvarje större eskader och alla
å densamma inträffade sjukdoms- och olycksfall, som kräfva
sju kbusbehand li ng vårdas å sjukf_~rtyget i stället fö~· att. sändas i land vid första tillfälle. Ar det utrustadt 1 eullgbet
med modärua principer och försedt med kompetenta läkare, så
vederfares patienterna härigenom ingen orätt, i det de komma att
erhålla en behandling, som till alla delar motsvarar den, de skulle
åtnjutit äfven under andra omständigheter. ~en en~a förändring, som torde vara önskvärd under fredSt]änstgönng, är
nåaon reduktion af personalen, hvi lken ju då knappast kan
behöfvas af samma storlek som i krigstid. En särlan inskränkniua utesluter ej att hela den personal, som är afsedel för
mobilisering, geno,m successiva kommenderingar erhåller öfning.
För att återgå ti ll förhållandena i krigstid, så är det utan
vidare klart, huru fördelaktigt det skall vara att på ett väl
ordnaclt sjukvårdsfartyg under fullt tryggad teknik definitivt få sköta om de sårade samt under gynnsamma omstänverkställa de operativa ingrepp, som påkallas. Endio·heter
b
licrt de sista sjökrigens erfarenheter utgöres flertalet operati~ner utaf främmande kroppars afiägsnande. För uppletande af inträngda metallstycken, hvilka ej genom enbar palpation kunna upptäckas är naturligtvis Röntgenbelysning nödvändig, Det har visat sig, att dylika smärre fragme~1t k~nn~
förekomma där sårens yttre utseende samt symptomen 1 öfngt eJ
aifva anlednino· att förmoda deras närvaro, så t. ex. påträffa"l d
b
b
des små granatstycken, som inträngt i ledgångar, först VH ylik undersökning. Brottstycken af träsplint kunna däremot
endast upptäckas i såren genom användande af s_yn e~ler känsel Beträffande dessa kroppar har man för öfngt gJort dem
erf.arenheten, att ju längre de ligga kvar i kroppen , d~sto svå·
rare äro de att finila reda på. De uppmjukas nämhgen betydligt genom imbibering med blod och väfnadssaft och antaga
dessutom samma färg som blodlefrar och väfnadsslamsor.
Uncrefär liknande förhålla sig fragment af kläder, hvilka äro
ännbu svårare att upptäcka i ett sår. Det är gifvet, att ju förr
man utiägsnar sådana infektionssjuk bärare, desto bättre; på ett
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sjukvårdsfartyg torde man därför få mycket att göra i den
vägen. Ett annat område för verksamheten därstädes är definitivt redressement och immobilisoring af enkla och öppna
benbrott. Gipsförbanden kunna först här komma till verldiab
.användning, h varför all föregående behandling af nämnda slags
skador måste anses provisorisk. H vad för öfrigt angår den operativa verksamheten så tillkommer utöfver de ingrepp, som omunämts vid behandlingen af läkames göromål under drabbning å
stridsfartygen, de mera ingripande operationer, som kunna befinnnas nödvändiga, såsom laparotomier, omfattande plastiska operationer m . m. De sistnämnda påkallas ofta nog för afhjälpande af
sådana större defekter, som uppstå vid bortslitning af omfångsrikare väfnadsstycken . Vid förlust af hela ansiktspartier eller
delar af kraniet kunna de bereda afsevärda svårigheter. Atskilliga sådana ingrepp utfördes på sjukhusen i J apan efter det
. sista kriget, men kunde säkerligen i flera fall lika väl h a
åstadkommits ombord å sjukvårdsfartygen. Det lilla som sagts,
må här vara nog angående arten af kirurgieu å dessa fartyg .
H ur mycket som kommer att opereras, beror emellertid också
på afståndet till det eller de sjukhus, som slutligen skola mottaga
de sårade. Då färden dit dels på grund af långt afstånd kan
vara i dygn , dels till följd af ogynnsam väderlek såsom storm eller
tjocka, kan blifva fördröjd, så är en tämligen omfattande kirurgisk verksamhet å sjukvårdsfartygen ingalunda utesluten.
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Några reflexioner med anledning af våra
under byggnad varande torpedbåtar.
Årligen återkomma i torpedbåtar nas observation sjournaler
;mer eller mindre lämpliga förslager till mer ell er mindre nödvändiga förändringa r och förbättringa r af fartygen eller detaljanordninga r ombord. I mån så anses lämpligt och tillgån_garna så medgifva tillgodoses genom varfvens försorg de sålunda framställda förslagen.
Man kan emellertid konstatera, att vid nybyggnad af
'torpedbåtar icke alltid iakttagits de ändringar, hvilka å äldre
-båtar blifvit vidtagna, och som af erfarenheten bestyrkts vara
goda.
Det vill häraf synas, som om marinförval tningen vid nykonstruktion af torpedbåtar icke beaktade de af varfsmyndig heterna vidtagna förbättringa rna och icke begagnade sig af
den sakkunskap som beträffande detaljer ombord står att finna
utom ämbetsverk et såväl bland de mariningenj örer, hvilkas
praktiska tjänstgöring varit uärmare knuten till torpedfartyg ,
som ock bland de officerare, hvilka äga vidsträcktar e erfarenhet som torpedbåtsch efer. En nödvändig följd häraf måste
blifva, att på de nybyggda båtarna inom kort måste verkställas ändringsarb eten, h vilka draga kostnader. Detta innebär
misshushåll ning, äfven om ändringskos tnaderna för hvarje båt
ställa sig jämförelsevis obetydliga. Vi hafva för närvarande
ett ganska stort antal torpedbåtar under byggnad, och de önskvärda förbättringa rna torde alltså för samtliga dessa båtar kom-
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ma att draga aktningsvär da summor, hvilka kunde hafva fått
bättre användning .
Min afsikt är förvisso icke att låta en skugga af klander
falla på den in genjör, som fått sig anförtrodt uppdraget att konstruera våra torpedbåtar . De jämförelsev is obetydliga detaljanmärkningar , som nedan framställas mot våra under byggnad varande 2:a klass torpedbåtar äro sådana, som genast falla en
torpedbåtsc hef i . ögonen, och hvilka beröra områden, inom
bvilka endast den med torpedbåtar s praktiska hannterand e förtrogna kan hafva någon erfarenhet.
Vid ett kort besök ombord å den i Carlskrona byo-o-da
oo
torpedbåten N:r 5 iakttog underteckna d och antecknade följande:
Signalmaste n bör göras minst 1,6 meter högre för underså höo·
lättande af signalers afläsning. Skorstenen är nämlio·en
o
o
och så grof och brygganord ningens dimensioner så betydliga,
att signaler lätt bortskymma s af dem.
Normalkom passens pejlskifva är belägen högre öfver däck
än en reslig man s öga. Nakterhuse t är placeradt på kappen
ofvan pannan, men utrymmet på kappen medger endast på
förkant plats för en person att uppehålla sig.
Akter om normalkomp assen befinner sig reservratten på
lagom höjd fran däcket. För att kunna styra efter kompass
måste rorgängaren placeras på en pall af minst en half meters
höjd och kan då icke begagna ratten utan att för hvarje gång
huka sig ne<1.
Tätt akter om uormalkom passen finues en lucka af järn,
såvidt jag kan erinra mig, nedgången till eldrummet. En sådan lucka torde kunna orsaka en skillnad af omkring en half
streck i normalkomp assens deviation, då den är stängd eller
fu ll t öppen.
Bryggkonst ruktionen förefaller vara baserad på, att befälhafvaren skall komma så högt som möjligt till väders. Det
är ingalunda krafvet på en sådan placering, som legat till
grund för torpedbåtsc hefernas upprepade framställnin gar om
brygga å torpedbåtar na, och hvilka framställnin gar blifvit till-
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godosedda genom de synnerligen lyckade bryggkonstmk tionerna å Oscarstypen. För att tillfredsställa de fordringar, som
böra ställ as på en torpedbåtsbryg ga, skall den utgöra en mot
sjö tämligen väl skyddad plats, där befälhufvaren kan manövrera och navigera sitt fartyg . För att kunna manövrera och
navigera sitt fartyg väl måste befälhafvaren vara i omedelbar
kontakt med rorgängaren, maskintelegraf en, god kompass och
sjökortet samt väl kunna öfverskåda fartyget. Ingen af dessa
kardinalfordrin gar bar på torpedbåten N:r 5 funnit en lycklig
lösning med undantag af, att befälhufvaren bekvämt kan studera kortet. Lämpligare hade varit att Hytta rorgängaren högre
upp och befälhafvaren lägre ned och afsevärdt minska konstruktionens böjd och tyngd . Maskintelegraf en kan icke bekvämt handteras, ty den är pla<:erad för högt och i öfrigt
olämpligt. Kortlådan är otymplig och för hög. En Yanlig
kortlåda med fällbart lock med glasrutor är mera ändamålsen lig. En medelstor person kan icke öfver kortlådan se förstäfven och backen, och inifrån rorgängarens omsorgsfull t
skydelade hytt bar man ett synnerligen inskränkt synfält.
Kabysspipan har placerats så långt bordvarts, att ständiga haverier däraf blifva eu följd vid tilläggning äh·en under
obetydlig dyning eller sjö. Af egen erfarenbet från Blixt, där
kabysspipan är på samma sätt placerad, kan undertecknad bestyrka, att så måste blifva fallet, utan att ovarsam behandliug
af maskintelegraf eller ror därtill varit en bidragande anlednmg.
l det fällbara räcket tvärs för torped tu ben N:r 2 återfinner man en på l:a klass torpedbåtarna sedan länge föråldrad
typ. Först måste räcket fällas och därefter ett mantåg sträckas. På Orkan-typens båtar äro stöttornas öfverkanter försedda med s. k. fingrar, bvilka medgifva, att räcket fälles,
utan att den öfra wiren borttages - en vida mera praktisk
och lätthandterlig anordning.
På hvardera sidan af flaggspelet akter ut borde räcket
utgeras af haspar, så att fri passage kunde åstadkommas öfver
där utlagd landgång.
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Midskeppspoll are h ah· a anbri agats bord \'arts, men styrbords pollare stå ej midt för babords, så att pollarna äro oanvändbara för förtöjning vid annan torpedbåt af samma typ.
Fallrepsplats är endast anordnad på en sida
Med dessa detaljanmärkn ingar har und ertecknad velat
påvisa behofvet af, att marinförvaltni ngen före nykonstruktion
af torpedbåtar dels inhämtar uppgift. på de förbättringar, som
af varfsmyndighe terna vidtagits å äldre båtar, och hvilka ändringar icke framgå af i n1arinförvaltni ngen förvarade ritningar, dels ock att de ingenjörer, hvilka hafva praktisk erfarenhet rörande torpedbåtar måtte få tillfälle att vid nykonBtruktioner göra sina erfarenheter fruktbärande, samt att en erfaren torpedbåtschef måtte ställas till ämbetsverkets förfogande
icke blott för öfvervakande af smärre inredningsarbe ten utan
ock för att, innan ritningarna fastställas , som sakkunnig biträda i frågor af den beskaffenhet, att de fordra sjömilitär
(torp edbåtschefs) sakkunskap.
Då Hottans nybyggnad för närvaraude är koncentrerad
på torpedbåtskons truktioner, torde frågan äga ett aktuellt intresse.
Juli 1907 .

Björn Holmgren.
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Tabell l.
Enligt Kungl. Örlogsmannasällskapets 1893 fastställd a
f)tadgar får de arbetande ledamöternas antal ej öfverstiga 50.

Någr.a ord om Kungl. Örlogsmannasällskapets verksamhet.
Genom skri fvelse till Kungl. Örlogsmannasällskapet i mars
190-l öfverlämnade tre af sällskapets ledamöter ett förslag att
öka ledamotantalet i sällskapet på grund af att antalet ämbetsoch tjänstemän som sagda år Yoro valbara till arbetande ledamöter betydligt öfversteg det motsvarande antal, som Yoro valberättigade 1893 eller det år Kungl. Örlogsmannasällskapets
stadgar af K ung l. Maj :t sist stadfästes.
Ökningen berodde dels på ökningen af samtliga förut befintliga kårer och stater, dels ock att kustartilleriet blifvit lagdt
under femte hufvudtitelu .
Af nedanstående tabell I öfver vid olika tider valbara
ämbets- och tjänstemän framgår att år 1893 antalet utgjorde
2-!6 under det att motsvarande siffra 1904 utgjorde 433 och
1907 uppgår till 495 samt med afdrag af subalterner och jämnställda visar slutsummorua ofvannämnda år respektive 129,
220 och 247.
Ifall man för år 1904 och 1907 söker uttaga det antal
ledamöter som i procent skulle motsvara det fastställda ledamotantalet 50 för den år 1893 valbara personalen erhålles
såsom tabellen visar respektive 88,3 och 86,14 samt 100,\f
och 96,59.
Antalet ledamöter borde sålunda böra ökas till närmare
100 för att bibehålla sarnma proportion som år 1893.

Antal ä m bets- och tjänstemän som äro valbara:
1893
1904
1907
Kommendörer
6
7
7
Kom.-kapt. l. gr ... .. .. 12 .............................. l!i .... .... .. . ......... 17
d:o
2. gr ....... 12
16
16
Kaptener ........ .......... 62 .. .. .. ........ .... ...... .. . .. 84
90
Löjtnanter ............... 54 ..................... .... .... 74 ..................... 89
Underlöjtnanter ......... 26
34 .......... ........... 41

172
Öfverclirektör ............
Direktör ............ .. ....
Ingenjör .... .. .... .. .... ..
ByggmiLstare ...... ......
Extra ingenjör ...... ...

231

l
2
5 ..............................
2
7

17
Sekreterare .. .... .. . .. .... 4 Marinöfverintendent . .
Kamrerare .. .. .. .. .. .. .. . 2 1. marinintendenter ...
Intendent .. .... ...... .. . 2 Marinintend. 1. gr. .. .
Auditör och advokatd:o
2. gr ....
fiskal........... ...... ... . 3 :Niarinund.-intend ... ....
:b~ örvaltare ............... 21 Auditör .. .. .. .. .. .. .. ....
Ord. kammarskrifvare 15 Advokatfiskal............

l
f

Läkare .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

.................... .

3 ··············· ······
13 .....................
2

...... ........ .. .... .

3
Torped-, min- o. elektroingenjörer ... ... ...

47

l

260
l
4

16
2
G

3

7

25

3G

l
3
18 .................. ...
20 .....................
20 .....................
2
l
65

9 ~iarinöfverläkare .. .. .. l
Förste marinläkare .. . 2
Marinläkare af 1. gr. 7 .......... ...... .....
d:o
> 2. gr. 19 .....................

29

l

3
19
22
23

2
l

71
l

3
11
20
3&
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K ustar·tilleriet:
18.')3

-vakant.

1907
1.'J04
2
Öfverstar... .... ........ ... 2
2
ÖfverstlöjLnanter ... ... 2
Majorer ................. . 4
5
Kaptener .................. 28 ····················· 33
Löjtnanter ... ............ 28 ············ ········· 31
Underlöjtnanter. ........ 15 ............... ······ 16
2
Intendenter............ ... 2
2
l. bataljonsläkare ..~
93
83

Samman clr·ag.
1904

1893
Sjöofficerskåren .. .... 172
Mariningenjörkåren . 17
Intendenturkåren ... 47
Läkarkåren . . . . . . . . . . . .
9
Kustartillerikåren ...
245

Afdmges sttbalten~er:
L"'t
OJ nan t er...... {
Löjtnanter ...... 54
Uncl.-löjtn .... .. 26
u n cl .-l"'t
OJ n:...... {
Förvaltare ...... 21
Extra ing .......
Kammarskrifv. 15
116 Marinten elen t.
af 2 gr .......
129
Marin underintendenter ...
Marinläkare af
2. gr. .........

65 ···· ·················
29 .................... .
83 .....................
433
74
28
34
15

············

{89

\31

3

............

6

20

............

22

20

············

23

19

213 ............
220

20

%

20,± o;o af 433 är

71
35
93
495

·· ·· ·· ······ {41
16

af 245 och 38,7 % af 129.
88,3 och af 495
85,14 och af 247
är
220
af
38,7 o;o

50 är 20,±

1907

231 ·················· ··· 260
25 ......... ............ 36

100,9.
95,5\l.

248
247
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Ju färre ledamöter desto större är viss6rligen den utmärkelse, som ett im·al i sällskapet innebär.
Af sällskapets arbetande ledamöter är naturligen större
delen att finna iuom de högre tjänstegraderna och på grund
af de kräfvande befattningar och göromål af alla slag som äro
förenade med de högre befälsposterna eller af andra orsaker
har en stor del af dessa ledamöter varit förhindrade att lämna
sällskapet de arbetspro1'lukter , som kunnat af dem önskas.
D å bärtill kommer att äfven yngre krafter varit öfverbopade
med göromål, som bindrat dem att afl ämna af sä ll skapet begärda årsberättelser och det ej häller torde vara rätt att ständigt
anlita samma personer till dylikt ändamål, så framböllo orvann ämnda förslagsställare som ett lämpligt !'ätt fö r årsberättelsers
.erhållande att genom ökad tillgång på medlemmar skaffa sällskapet större möjlighet till val och omsättning af föredraganden , som vore villiga att offra tid och arbetskrafter för utarbetande af dylika årsberättelser.
Samvetsgrant utarbetade å rsberättelser torde utgöra hufYnd kärnan af såväl sällskapets Yerksamhet som äfven af innehållet af sällskapets tidskrift samt där fylla sitt ändamål som
koncentrerad saniling af de under året förefintliga 11ybeterna
ino m re:;:pektive vetenskapsklasser till stort gagn för kamratern a , hvilka med svårighet torde medhinna att ur den rikliga
fackli tteraturen följa de rastlösa framstegen på olika områden .
De i största hast hopkomna årsberättelserna, hvilka ofta
nog framträda efter upprepade påminnelser eller genom forceradt arbete af någon suppleant, som i sista stund erh å ll er medd elande från ordinarie föredraganden om dennes förhinder ,
torde ej lämna elen valuta, som sällskapet förväntar sig af eu
årsberättel!3e.
Det gifves exempel på att sii.llskapet af invalda ledamöter aldrig erhållit vare sig sådant anförande, som jämlikt § 31
af säll skapets stadgar förväntas af nyinvald ledamot, ej häller
årsberättelse då ledamoten blifvit vald till föredragande till
och med upprepade g.ånger.
Då det otvifvelaktigt är förenadt med mycket besvär och
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äfven omkostnader att nu för tiden utarbeta fullgoda årsberättelser, har äfven sällskapet ansett det fullt berättigadt att för
utarbetande af dylika berättelser lämnas pekuniär ersättning
för såväl arbetet som de extra kostnader af böckers och planschers anskaffande m. m., som dylikt arbete ofta kräfver; och
har sällskapet till Kungl. Maj:t inlämnat ansökan om bidrags
erhållande för sagda ändamål. Man får hoppas att detta medel, som redan praktiseras af Kungl. Krigsvetenskaps-akademien, kommer att visa sig tillräckligt för att åstadkomma lifligare produkt af årsberättelser bland sällskapets verkligt arbetande ledamöter.
Att öka ledamöternas antal för att därigenom erhålla tillskott på arbetskrafter torde sålunda af flera skäl vara önskvärdt enligt hvad ofvan blifvit framhållet.
Men vid sålunda önskvärd ökning torde fråga kunna
ställas om det för vinnande af sällskapets ändarnål skulle vara
nödvändiot
att dess ledamöter behöfde tillhöra en exklusiv r)erb
sonalutgallring iuom flottans kårer och stater. Paragraf l i
sällskapets stadgar angifver, att säilskapets ändamål är »att
följa och arbeta för utvecklingen af sjökrigsvetenskapen äfvensom af sjöväsendet i allmänhet och därigenom befrämja fädernesland ets nytta» .
För vinnande af detta mål torde det på elen tid sällskapet bildades, eller 1776, varit nästan nödvancligt att ett sällskap tog hand om ledningen at de sjökrigsvetenskapliga spörsmålens behandling, då det på den ticlen fanns ytterst få facktidskrifter och ringa facklitteratur, ingen sjökrigshögskola, ingen flottans stab, inga bibliotek ocb inga föredragshållare.
De betingelser, som på 1700-talet kunde berättiga till behofvet af ett sammauslutande af vissa individer för ett planmässigt arbete rned sjökrigsvetenskapens behandling och utarbetande af de olika vet(lnskapsklassemas årsberättelser existera
ej numera.
Det synes sålunda som om den ökning i medlemsantalet.
som genom ofvannämnda förslag af 1904 blef väckt borde omfatta hela Kungl. flottans p~ersonal eller med andra ord att
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Kungl. Örlogsmannasälbkapet fullgjort sin mrsston i den anda
grundarna af detsamma önskat och att det nu finnas nya institutioner, som jämte hvarje enskild individ har förpliktelser
att fylla sällskapets ofvan angifna ändamål, >>att följa och arbeta för utvecklingen af sjökrigsvetenskapen etc.>>
At t om besörja att de olika Vetenskapsgrenarne få en kantinuerlip behandling torde fortfarande få anses önskvärdt, ty
publicerandet af en årligen återkommande resume öfver inträffade nyheter och rön inom respektive specialgrenar är fortfarande
beböfiigt. Äfven om Kungl. Örlogsmanuasällskapet under sin
nuvarand e form upplöstes, borde utgifvandet af tidskriften fortgå och kunde då öfvertagas af kungl. marinförvaltningen eller
kanske lämpligare af flottans stab. Mitteilungen ans dem Gebiete des Seewesens utgifves, som bekant, af K. U. K. Marinetedmisehen Komitee, en institution närmast jämförlig med
kungl. marinförvaltningen.
Att kunna utgifva tidskriften i Stockbolm bar länge varit
ett önskemål äfven under nuvarande förhållanden, enär t. ex.
alla planscher måste skaffas därifrån och tryckningen därstädes skulle ske betydligt snabbare och säkrare än !Jvad förbållandet är nu m. m., m. m.
Arbeteua inom flottans stab torde närmast sam manfalla
med Kungl. Örlogsmannasällskapets nuvarande ändamål. Därstädes finnes dessutom ett så pass stort bibliotek att särskild
bibliotekarie kräfves, och då behofvet af ett för forskning rikhaltigt bibliotek torde vara önskvärclt å den plats där flottans
centralverk och läroanstalter finnas, synes mig att ett sammanslående af biblioteken från Kungl. Örlogsmannasällskapet och
flottans stab vara i fiera afseenden fördelaktig och denna rikhaltiga samling ordnas och skötas för arkivforskning. Att öfverlämna tidskriftens utgifvande att sortera under Hottans stab
torde äfven vara lämpligt då stabens verksamhet torde unclerlätta ett vaksamt följande af företeelserna inom de utländska
marinerna samt ett lämpligt sofrancle af de ofta nog vilseledande uppgifterna i den utländska litteraturen öfver epokgörande utländska marinuppfinningar eller verkställda materialprof.
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Helt säkert skulle tidskri ften genom en dylik förflyt tning
toch ändrad e Jifsvillkor kunna utkom ma på reguliä ra mänad
1ål,
önsken
t
räfvad
efterst
ett
varit
ue
län
interva ller ' bvilket
lio·a
0
o
gor
hvarig enom dessuto m sakliga polemi ker i inre sjöförs varsfrå
hör.
ej
kunde undand ragas dagspr essen dit dylika saker
Då val af föredra ganden efter sällska pets föresla gna förändrade tillvaro ej skulle kunna ske som hittills, torde lämp li ga föredragan den knnna erhålla s genom att dylik befattn ing söktes, l1Varär,
vid föredra oaanden borde kvarstå i sin befattn ing minst två
ett
bilda
ttelsen
förarbe ten ]. ä m te S]. ä !f va årsberä
tv•' de nödiaa
b
utlämpli gt underl ag till att nästa årsberä ttelse blir lättare att
den
arbeta och kanske ä nnu mera sakrik och uttömm ande än
mera
blifva
torde
g
föredra
lärares
första på samma sätt som en
fullstän uigt efter ett par års arbete i sa m ma ämne.
Om Kungl. Örlogs mann asällsk apets förslag till pekuni är
ersättn ing till dylika föredra ganden vinner bifall, torde ej häller
svårigh et kunna uppstå att erhålla sökand e till dylika befattniugar isynne rhet som vissa tjänstg öringa r eller lärareb efatttningar skulle underl ätta de erforde rliga arbeten a för årsberä
telsern a.
Täf-lin gsskrif ter skulle fortfar ande utlysas och under chefe ns
för tiottans stab presidi um skulle minnes dagen af Kungl.
Örlogs manna säliska pets stiftels e fortfar ande liksom nu kunna
s med parenta tion efter aflidna kamrat er, uteleJiabålla
höutidl
o
o
anning af pris i täf-lingsskrifter och lämpli ga föredra g eller

l
l
l11

'Ii

. l'

förande n.
Skulle frågan anses för tidigt väckt angåen de en sådan
här
radikal omstöp ning af Kungl. Örlogs manna sällska pet som
sällför
mogen
vara
ofvan föresla git s, torde dock tidpun kten
skapets förflyt tning till Stockh olm där, som ofvan blifvit sagdt,
numer a koncen trerats de flesta experte rna inom va p n et, beroende på att de central a verken samt de högre utbildn ingsan
ftens
tidskri
för
beterna
möjlig
där
staltern a äro där samlad e och
utgifva nde under bättre förutsä ttninga r äro påtagli ga.
Oaktad t man af helt naturli ga skäl sökt fylla de vakant a
platser na inom sällska pet med person er tillböra nde Karlsk rona

.l
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arstation , där de månad tliga samma nträde na och utskott ens
visat
likväl
det
bar
rafter,
beten m. m . kräfva ökade arbetsk
m.,
sig att af åtskilli ga skäl, såsom afgång och omplac eringar m .
deciår
hvart
den befintl iga kontin genten af medlem mar för
sig
merats , och .en öfverbl ick hur ställ ningen komm er att te
efter den l mstund ande oktobe r visar, som här nedans tående
tablå framlä gger, att medlem santale t näppel igen torde vid samn.
manträ dena uppnå den för beslutm ässighe t föreskr ifna summa
af 12 ledam öter.
'rablån behöfv er inga ytterli gare förklar ingar för stäJ·kandet af de motiv som här ofvan framhå llits såsom skäl för sällskapets förtiytt ning.

Tabell II.
Antale t ledamö ter och heders ledamö ter i K ung l. Örlogs ing
manna sällska pet den l oktobe r 1907 samt deras fördeln
å station erna.

Hedersledamöter:
](arlshon a station :
2 (däraf vid flottan i tjänst .. . .. . l )

Stockholms station:
24 (däraf vid flottan i tjänst... 8)
pension erade ......... 13)
>
(

A1-betande ledamöter:
44 (cläraf vid ~ottan i tjänst ... 35)
pensiOn erade .... .. .. . 8)
>
(

11 11

(cläraf vid flottan i tjänst. ..
pension erade .. .... . ..
( '

9)
2)

Korres ponder ande ledamöter:
:llilitäre r, ingenjö rer eller profess orer.
6
S:a 74 (däraf vid flott an i tjänst 43)

Il

1

S:a 14 (däraf vid flottan i tjänst 10)

Den förlust som skulle drabba Karlsk rona station på grund
af förf-lyttningen torde ej blifva så stor genom att den verksamhe t i föredra g m. 0:::' som förut anordn ats på initiati v eller
emedve rkan af Kungl. Orlogs manna sällska pet numer a arrang
.
er
person
a
ras af Sjöoffi cerssäl lskapet eller af enskild
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De här ofvan franrkasta de linjerna till och motiven för
en förflyttnin g af Kungl. Örlogsma nnasällska pet .eller en upplösnina af detsamma i dess nuvarande form afse endast att
gifva "'uppslag till frågans dryftande och slutliga .. åtgä~·dan~~
när tidpunkt och omständig heter skulle befinnas lamplJga for
fln omrediger ing af nuvarande förhålland en.

K. P:n R.

l

o

Arsberättelse i navigation och sjöfart.
Af föredragan den,

G~tst.

af 1\.lint.

l

l
l

l

Sedan 1907 års riksdag anvisat de bärför erforderlig a
medlen kommer från 1908 års ingång marinförv altningen att
så till vida omorganis eras, att den nuvarand e intendenta fdelningen uppdelas på tvenne afdelninga r, en intendenta fdelning,
afseeld att bandlägga de rena intendentu rgöromåle n, och en
nautisk afdelning. Den senare afdelninge n är afsedel att handlägga ärenden, som röra:
sjöinstrum ent- och sjökartefö rråden;
de för öfvandet af sjöförsvar ets personal erforderlig a an ordningar na i tekniskt och ekonomis kt hänsElend e i de d elar,
sou1 ej tillhöra annan afdelning;
inventarie r, tillhörand e skeppareu ppbörden för fartygen
och den öfriga flytande materielen ;
stationern as eldsläckni ngsYäsend e, polis, sjötranspo rter,
körslor och järnvägstr afik; samt
navigation sskolorna i de delar, som icke tillhöra ciYilafd elningen.
Beträffand e sistnämnd a punkt hänvisas till ett å annat
ställe i denna årsberätte lse omnärnnd t förslag , att öfYerstyrelsen öfver rikets navigation sskolor måtte öfverftytta s från marinförvalt ningen till kon1.merskollegium.
Rörande behofvet af en nautisk afdelning inom marinförvaltnin gen har ämbetsYe rket i afgifvet yttrande förklarat såsom sin åsikt, att åtgärder med det snaraste borde vidtagas
Ticlslwift i Sjöräsendet.

22
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för att betrygga sjöinstrumentens sakku nniga bandhatvande inom vår fiotta; att endast därigenom, att en verkligt sakkunnig och
fackutbildad man erhölle säte inom flottans öfverstyrelse såsom representant företrädesvis för tlottau s sjöinstrumentväsen
och tillämpad nautisk vetenskap i allmänhet, en fast organisation af ifrågavarande tjänstegren kunde åstadkommas och möj lighet beredas för en sammanhållande och verkningsfull ledning inom densamma; att deuna fråga ej lämpligen kunde
ordnas på annat sätt än genom inrättande af en nautisk afdelning i ä m hetsverket med de åligganden, som o Evan anförts;
samt att genom den sålunda förordade organisationen en lycklig lösning af frågan om sjöinstrumentväsen dets ordnande kunde ernås, liksom äfven vinnas den bästa möjliga garanti för
att vår Hotta kunde tillgodogöra sig utvecklingen ocl1 framstegen å sjöinstrumentens område.
Ett ordnande af denna fråga har länge varit ett önskemål inom fiottan, och elen nu vunna lösningen måste hälsas
med tillfredsställelse. Särskildt är att hoppas, att elen nya afdelningen måtte kunna göra sitt inflytande tillräckligt gällande
vid nybyggnad af större fartyg i frilga om beredande af goda
uppställningsplatse r under däck för kompasser. Efter en drabbning kan man ju ej räkna på att hafva någon af de ofvan
däck uppställda kompasserna i behåll, ocb en tillförlitlig kompass på en skyddad plats under däck är därför en nödvändighet för hvarje större stridsfartyg. Denna synpunkt har ej tillräckligt tagits i betraktande vid byggandet af vara större fartyg, hvarför de å dem under däck anordnade uppställningsplatserna för kompasser som regel äro dåliga.

I föregående årsberättelse omnämnes frågan om upprättandet af kontrollanstalter för skeppslanternor och nautiska instrument. Denna fråga har nu förts fram mot sin lösning,
dels genom att kungL maj:t anvisat medel från handels- och
sjöfartsfonden för anskaffande af nödig instrumentutrednin g
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för nautisk-meteorolog iska byrån såsom undersökningsansta lt i
Stockholm och såsom centralansta lt för det nautiska t1lldersökningsväsencJet inom landet i hvacl rörer undersökning af fartygslanternor, och dels genom att 1907 års riksdag: med bo-odkännande af ny stat för nautisk-meteorologi ska byrån höjt anslaget till samma byrå från 9,000 till 2-±,000 kronor.
De närmare föreskrifter, som må erfordras i fråga om
den omorganiserade byråns framtida verksamhet, komma att
af kungL maj:t meddelas. Enligt det program, som af marinförvaltningen oclt föreståndaren för byrån utarbetats, och som
legat till grund för kungL maj:ts proposition till riksdagen ,
skall byråns verksamhet omfatta:
l) Maritim-meteoroloo·bi-l
2) Kust-meteorologi;
3) Hydrografi, inclusive vattenhöjdmätnings observationer '
4) Jordmagnetiska rekognosceringar;
instrument;
nautiska
af
certifiering
ocb
5) Undersökning
samt
6) Publicerandet af utförda observatiouer.
Beträffande undersökning och certifiering af nautiska instrumenter framhålles, att en slutlig lösning af denna fråga ej
lärer kunna ernås på annat sätt, än att genom utfärdad föraf samtli bo·a
ordning obligatorisk besiktninoo- och undersöknino·
b
nautiska instrument varder påbjuden . I fråga om ett ändamålsenligt anordnande af denna besiktning förordas bland annat:
att nautisk-meteorologi ska byrån anordnas såsom centralanstalt för det nautiska undersökningsväse ndet inom riket;
att i stäclema Göteborg, Malmö, Kalmar och Härnösand
upprättas agenturer för byrån, försedda med fullständig utrustning af instrument för unelersökning af Janternor och nautiska instrument;
att vid hvardera agenturen anställes ett ombud med fast
arfvode å stat, samt berättigadt till viss del af de inkomster,
som inflyta för utförda besiktningar och utfärdade certifikat;
samt
att om buden åläggas att förutom beträffande pröfning af
u

-

ofvannäm nda instrumen t äfven i andra hänseenele n tillbanclag h
nautisk-m eteorologi ska byrån och framför allt verka för meteorologis ka journalers förande å fartyg , som gå på aflägsnare
farvatten.
På det att flottan må kunna i största möjliga omfattnin g
tillgodogö ra sig byråns tekniska och vetenskap liga insikter,
arbetskraf ter och instrumen t i oeh för sjöinstrum entväsend ets
handharva nde föreslås, att chefen för den nya nautiska afdelningen i marinförv altningen skall ingå såsnm ledamot i den
styrelse, som enligt instruktio n för byrån utöfvar det närmaste
inseendet öfver densamma .

Genom uådigt bref den 23 maj 1903 uppdrog kungl.
maj:t åt en kommitte unrler ordförand eskap af landshötd ing
A. Wall att verkställa utredning och inkomma med förslag såväl angående erforderlig a förbättrin gar uti utbildning en af bande1stlottans befäl och und er befäl som ock rörande de förändringar, som böra vidtagas i fråga om villkoren för anställning såsom befäl eller underbefä l å svenska handelsfa rtyg.
Serlan kommitte n den 30 oktober 1906 afslutat sitt arbete öfverlämu acles till konungen underdåni gt betänkand e, innefattande:
l) förslag till förordning angående befäl å svenska fartyg;
2) förslag till reglement e för navigation sskoloma i riket;
3) förslag till kungörels e angående navigation slärareexarr,eu;
4) förslag till stat för navigation sskolorna i riket jämte
förslag till villkor för åtnjutand e af de å navigation sskolornas
stat uppförda löneförm åuer samt till pensionsb estämmels er; samt
5) motiv till dessa författning sförslag.
Betänkan det innefattar därjämte särskildt utlåtande beträffande förslag om utbildande af sjöfolk å skolfartyg .
Ur betänkand et atJföres följande, som kan vara af mera
allmänt intresse.
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Bestämme lserua om anställnin g af behörigt befäl måste
vara beroende icke endast af fartygets slag, utan äfveu af elen
fart, hvari fartyget går. För vinnande af öfverskåd lighet hafva .
de. ohka slage_n af fart sammanfö rts i fy ra större grupper, för
]:vilka komtmtteu föreslår benämnin garua inre fart, östersjöfart, nord sJöfart och oceanfart.
F'_ör att föra befäl i sådana fall , där kompeten s såsom
.
ll111ehafvar~ af styrmans- eller befälhafva rebref icke erfordras,
har kormmtten föreslagit inrättand e af två lägre grader af befälhafvare, l :a och 2:a klass skeppare.
2:a klass skepparen skull e enligt kommitten s försla o· ä<Ya
bebö~·igbet att föra segelfarty g i inre fart och segelfarty~ u~1 der oO tons 1 östersjöfa rt. Han skulle ej vara skyldig att underkasta s1g någon navigation sskolekurs utan endast ett förhör
i1~för_ navigation sskoleföre stå udare (skeppare examen af ::3:a klass),
clarv1d han skulle visa sig äga kännedom om sjökortet, kom passen och kursers afsättancle , om gällande stadganele n angå6nde åtgärder till u ud vi kand e af om bordläggn ing samt om h vad
s?m bör iakttagas i h ä nd else af strandning . I fråga om sjötJänstgön ng bör fordras, att hao , efter uppnådd ålder af 17
år,_ tjäus_tgjort 12 månad er å segelfarty g i tjänst pi'L däck i
hvdken fart som hälst.
.. _l:a klass ~keppareu skulle enligt kommitten s förslag äga
b~bongh et att iöra befäl i sådana fall, där 2:a klass skeppare
~J kan ausos äga tillräcklig kompeten s, men där dock ej erfordra s kompeten s såsom innebarva re af styrmans- eller befälhafvarebref. För utbildand e at l:a klass skeppare föresl ås anordnande af en tre månad ers kurs vid navigation sskola; och
skulle för erhålland e af behörigh ets bref såsom skeppare af l:a
klass fordras, dels att hafva atlagt skepparee xamen af l:a klass,
dels ock att hafva, efter uppn ådel ålder af 14 år, tjänstgjor t
ttll SJöss 36 månader i tjänst å däck, däraf minst 12 månader å segelfarty g i östersjöfa rt eller vidsträckt are fart.
Beträffand e maskinistp ersonalen föreslår kommitten att
förutom rle uuvarande graderna öfvermask iuist och maskinist
hvilka skulle benämnas maskinist af l:a och 2:a klass _
-

-
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jrt1:erligaTe två grader införes, nämligen maskinist af 3:e klass
.och maskinskötare.
Maskinisten af 3:e klass bör afses, dels för själfständig
maskintjänst i mindre maktpåliggande befattningar, speciellt
:sådana, i hvilka nuvarande reglemente icke föreskriher examinerad maskinist, såsom å större ångslupar, ångfärjor m. m.,
.och del:;, till biträde åt maskinister af högre klnsser å andra
ångfartyg.
.Maskinskötarens behörighet skulle inskränkas till att sköta
maskineriet å passagerareångfartyg af lägsta klass, som i eke
gör längre resor än 12 nauti ska mil från sin hufvudstation
·OCh hvars maskinstyrka icke uppgår till 76 indikeracle hästkrafter.
Kou;mitten anser såsom synnerl igen bebötlig en ökning
i fordringarna, såväl i teoretiskt som praktiskt hänseencle, för
rätt att erhålla styrmans- och befälbtlfvarbref och att vinna
behörighet såsom maskinist.
Bland de åtgärder, som för detta ändamåls Yinnand e
kunna vidtagas, märkes i främsta rummet åstadkommandet af
en tillräcklig och i afseende på be3kaffenheten mera instruktiv
:praktisk tjänstgöring än den, som hittills ingått bland fordringarna för viunande af befälsbehörighet. Den praktiska utbildningeu måste utgöra grundYalen för den teoretiska, och
utan en grundlig praktisk utbildniug kan en -rerklig kompetens för fartygsbefäl icke vinna<;.
I öfvorensstämmelse med sin sålunda uttalade åsikt föreslår kommitten en ökning af tjänstetiden till sjöss för erhållande af såväl styrmans- som befälhafvarbref, i förra fall et
från 36 till 42 månader och i senare fallet från 16 till 2-! månaders befälstjäust. Vidare föreslås , för att utfå större valuta
ur kursen i styrmansklassen, att hela den för styrmansbrefs
erhålland e stadgade tjänstetid en skall vara fullgjord för e inträde i sagda klass. Däremot bar kommitten icke funnit tillrådligt att förorda samma princip i fråga om fordringarna för
inträde i sjökaptenskla~sen, enar mellantiden emellan styrmansexamen och inträdet i sjökaptensklassen skulle blifYa alltför
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långt, säkerligen icke under tre år men ofta nog vida längre.
Kommitten föreslår därför såsom fordran för inträde i sistnämnda klass, att minst 9 månaders, på visst sätt kvalificerad,
befälstjänst dessförinnan ska ll vara fullgjord.
Förutom de nuvarande klasserna skulle i navigationsskolorna tillkomma en skepparklass och en 3:e maskinistklass.
På i betänkandet anförda skäl anser emellertid kommitten
'
att in dragning af vissa klasser bör ske i en del skolor, samt
att en ny skola upprättas i Helsingborg. Enligt förslaget skulle
full ständiga navi gationsskolor finnas i Stockholm, Göteborg,
Malm ö och Härn ösand. Navigationsskolorna i Kalmar Yisby
och Hälsingborg skulle endast omfatta sjökaptens-, st;rman~
och skepparklasser, i Gätle och Vestervik endast styrman s-,
skeppar- och 3:e maskinistklasser, och i Karlshamn och Strömstad endast styrmans- och skepparklasser.
För läsårets början i de särskilda skoloma och klasserna
har kommitten föreslagit ganska vidt skilda tidpunkter, på det
att inträdessökande må blifva i tillfälle att välja den tid för
lärokursens genomgående, som bäst passar för hvar och en
med hänsyn till ;;jötjänst, fullgörande af värnplikt m. H. omständigheter. Då kurserna i skepparklass uch 3:e maskinistklass endast omfatta en tid af tre månader höra två sådana
kurser anordnas hvarje år.
Kommitten föreslur obligatorisk inträdespröfning för utrönand6l af de inträdessökandes kunskaper, samt ökade fordringBr mot de nuvarande för genomgående af såväl sjökaptensoch styrmans- som l:e och 2:e maskinistkurserna. I sjökaptenskursen bör större vikt läggas på förvärfvand e af insikter i
fysik och mekanik, sjömanskap, skeppsbyggeri, språk och författningskunskap, allt ämnen, som icke i tillbörlig omfattning
ingå i den nuvarande sjökaptenskursen. I styrmanskursen ökas
fordrin garna i naYigation, hvarjämte styrmannen bör meddelas
n ågon kunskap i språk samt genomgå en kurs i sjömanskap,
inn efattande kännedom om fartygs byggnad, utrustniug och
underh åll, det. allmännaste om ångmaskiner, om nödfallsåtgärder och manövrering. Ökningen i maskinistkurserna betingas
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af maskinteknikens utveckling under de senare åren. Såluuda
tillkommer i ämnet ångmaskinlära undervisning om ett flertal
nyare anordningar och apparater, som afse ernående af förminskade driftkostnader, samt om nutida hjälpmaskiner, såsom belysningsmaskiner, maskiner för kraftöfverföring, styrning, lastning och lossning m. m. I l :e maskinistkursen bibringas eleverna en fullständigare kännedom om större och
modernare ångmaskiner, samt kännedom om beräkning af ångpannor och ångmaskiner äfvensom om Lloyd's och Veritas
regler.
Vårt navigationsskoleväsen sorterar nu under kungl. ma·
rinförvaltningen. Men då det är svårt att finna sambandet
mellan detta ämbetsverk, hvars arbete i öfrigt är belt och hållet ägnadt åt vårt sjöförsvar, och handelsflottan, hvars in tresse utöfver de rent nautiskt-tekniska ej gärna kunna hafva
något stöd hos förvaltningen, så förordar kommitten att öfverinseendet öfver navigationsskolorna öfverflyttas till kommerskollegium, som ju i öfrigt har stort inflytande på våra handels- och sjöfartsförhållanden och utfärdar styrmans- och befälhafvarbref.
För inspektören öfver navigationsskolorna föreslås en del
nya åligganden. Sålunda har, bland annat, föreskrifvits skyldighet för honom att ombesörja utarbetande af de för examina
erforderliga E>kriftliga uppgifter, att uppgöra förslag till examina
och att själf förrätta desamma inom navigationsardelningarna
m. m. Då befattningen såsom inspektör, sådan kommitten
tänkt sig denna befattning, kommer att ställa synnerligen stora
kraf på dess innehafvare, anser kommitten åtgärder böra vidtagas för att till inspektör alltid må kunna förvärfvas en person med framstående förmåga. Bland de åtgärder, som för
detta ändamåls vinnande kunna ifrågasättas, intages naturligen
ett viktigt rum af införandet ut.af en tillräcklig inspektörsaflöning, och föreslår kommitten att denna höjes från 2,000 till
7,000 kronor. Det har vidare synts kommitten, med afseende
på de stora fordringar, som måste ställas på inspektörens personliga egenskaper, lämpligt, att han förordnas för viss tid - -
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förslagsvis tre år - i stället för som nu är fallet tillsvidare.
Kommitten betonar emellertid, att härmed ej afses att ombyte
i verkligheten skulle komma att ske så ofta sorn bvart tredje
år, utan endast att bereda tillfälle att utau alltför stor svåriob
het rätta ett möjligen begånget misstag.
Ur det vidlyftiga betänkandet hafva i denna årsberättelse
endast några af de viktigaste bland de föreslagna förändrin garna kunnat omnämnas. Bebofvet af en ny förordning angåäfvensom af ett förnvadt
ende befälet å svenska handelsfartvcr
Jh
~
reglemente för navigationsskolorna i riket har länge varit känn bart, och det är att hoppas att det nu afgifna betänkandet
måtte blifva till gagn för vår sjö fart.

Det är ett glädjande faktum, att den svenska sjöfartsnäringen börjat att alltmera viunlägga sig om upprättandet af
direkta transmarina linj er, hvilka belt visst äro af stör:;ta betydelse för sveuska industrialsters afsättningsmöjligheter på aflägsna marknader. Ett kraftigt stöd i sina sträfvanden bärutinnan hafva rederierna erhållit i den af 1903 oc!J 1905 årsriksdagar anvisade rederilånefonden, 10,000,000 kronor, afsedel
att bereda billiga lån för inköp af fartyg. Denua fond bar än
vidare af Hl07 års riksdag ökats med 5,000,000 kronor. hvarjämte samma riksdag weclgifvit att ett lån å tillhopa 2,000,000'
kronor må beviljas det nybildade aktiebolaget Svenska Ostasiatiska kompaniet.
Förutom dessa lån bar riksdagen beviljat:
dels åt rederiaktiebolaget N ordstjärnan ett understöd å
tillhopa 610,000 kronor för uppehållande under åren 19061910 af regelbunden ångfartygsförbindelse mellan SYerige och
La Plata-länclerna; och
dels ett understöd af högst 1,860,000 krouor till det ofvannämncla ostasiatiska kompaniet att för e11 tid af fem år till bolaget utbetalas med belopp, motsvaraude rlo af bolaget för dess
fartyg erlagda afgifter i Saezkanalen, dock ej öfverstigande för:
år räknadt 370,000 kronor.
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Några uppgifter om de nya trausmarin<:l linjerna torrle
deuua årsberättelse böra anföras.
La Plata-linjen uppehålles af rederiaktiebolaget Nordstjärnans särskildt för dem1a trade byggda 6,000 tons ångare Kronpriusessan Victoria och Prinsessan Ingeborg, hvarjämte bolagets ångare Drottning Sopbia och Oscar II äfven användts å
denna linje. Mot erhållande af ofvan nämnda understöd förband
sig bolaget att under åren 1906- - 1910 upprätthålla en regelbunden ångfartygsförbindelse mellan Sverige och La Plata-länclerna
enligt följande plan. En ångbåt om minst 5,000 tons expe·
dieras hvarannan månad från Göteborg till Buenos Aires och
en eller två andra platser vid La Plata-flodeu. Ungefär samtidigt expedieras en ångare i motsatt riktning. Den från
Sverige afgående ångbåten anlöper före Göteborg eYentuellt
annan hamn i riket, där gods, destineradt till La Plata-länderna, finnes att afbämta.
Linjen Sverige-Sydafrika trafikeras at rederiaktiebolagen
Nike och Transatlantic med deras 6,000 tons ångare Kratus,
Bia, Baltic och Atlantic, hvarjämte holagen befraktat ytterligare en svensk båt, Jämtland. Bolagen hafva emellertid nu
för afsikt att utsträcka ifrågavarande linje till Australien, dit
exporten från Sverige för närvarande går öfver utlandet eller
direkt med utländska fartyg, och hafva för realiseraneJet af
denna plan anhållit om ett lån af 2,000,000 kronor ur rederilånefonden. Om detta lån erhålles, är det bolagens afsikt att
öka svenska Sydafrika-linjens flotta med ytterligare fyra ångare om 7,000-8,000 tons, afsedela att tillsammans med linjens nuvarande fyra ångare insättas på traden Sverige-Syclafrika-Australien. Det är nämligen uödvändigt att med SYeriges nuvarande export på Australien taga lastf)'llnad på Syclafrika och därifrån fortsätta resan till Australien, hvilken kom·
bination äfven är önskvärd em edan det visat sig, att linj ens
nuvarande tonnage är otillräckligt för upprätthålland e af tra·
den på Sydafrika, som betyrlligt stegrats sedan linjen år 190-±
.öppnades.
Den nya ostasiatiska linjen är afseeld att uppehållas af
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.det under år 1907 nybildade aktiebolaget Svenska ostasiatiska
kompaniet och af det östasiatiska kompagni i Köpen hamn ge·
mensam t. Fördelen af detta sarnarbete är påtaglig. Det SYenska bolaget får därigenom med ens fördel nf den omfattande
.erfarenhet uti trafik en på östern, som det danska bolaget efter
årslång erfarenhet förvärfvat; det danska bolaget däremot erbjudes fördelen att uti ett land så närbeläget som Sverige erl1ålla ökade godsmängder för sina ångare.
Planen för samarbetet är att hvarclera bolaget insätter
fyra ångare, hvarigenom a fg ångsturerua från Sverige beräknas
redan från början kunna ske hvar tredje vecka, alltså en sär·
deles förmånlig förbindelse, hvilken erbjuder svenska exportörer de bästa möjligheter att snabbt kunna utskeppa inkommande order.
Allt efter som behofvet af ökadt lastrum framträd er, är
afsikteu att insätta ytterligare ångare, dock alltjämt med fasthållande vid den nu öfverenskomna planen, att balfva antalet
ångare skall vara svenskt och balfva antalet danskt, så att uti planen för resornas utförand e rnrarannan ångare är gyensk och
.hvarannan dansk.
Linjen skulle i regel komma att anlöpa Port Said, Golom bo, Penang, Singapore, Hongkong, Schangbai, Vladivostok,
Yokohama, Kobe och .1\foji.
Den första sYenska ångaren å denna trade, Canton, afgick från Göteborg under sensommaren U:l07.

Till fortsättande af i denna årsberättelse brukliga statistiska redogörelsen för svenska handelsflottan län11Jas ur senaste till buds stående kommerskollegii underdåniga berättelse
för år 1905 en redogörelse för sveuska hand elsflottans ställ:ning m. m. vid slutet af !:lagda år.

Ångfartyg.
Antal.
Tons .

segelfartyg.
Antal. Tons .
Befintliga vid årets början ····· ···· 1,950
38
Nybyggda lnOill rik et ...... ........... .
59
Förviirfva cle från utrikes ort .. ....
Ökning hos förbyggda eller ommätta ······· ··············· ······ ···· ·
97
Summa ökning

408,124

1,019
27
54

265,7J8
3,557
13,204

3,285
()1,139
1,398
C5,822

70
81
10
19
5

1G,831
7,1J4
8,081
3,530

132

19,15J

34

14,282

Befintliga vid år ets slut .... ..... .... ..

1,915

2G3,425

1,06G

459,G64

SG3
3,0JO

Resultatet af de under året timade förändringarna är,
att segelBottans fartygsantal minskats från 1,960 till 1,9 15 och
dess dräktighet från 266,74-8 till 203,426 tons, medan ångfartygens antal stigit frän l ,019 till l ,06(1 och deras dräktighet
från -±08,124 till 459,6ö-! tons.
Till jämförelse med närmast förButna tid intages bär
jämte 1905 års siffror uppgifter rörande förändringarna i svenska bandelsBottan under åren 1900--190-l, bvarvid med
betecknas ökning och med - minskning.

+

Ar.

1900
1901
1902
1903
1904
1905

segelfartyg.
Tons
Antal.

+
+

3G
84
- 125
-52
- 33
- 35

561
9,902
- 19,3()6
- 7,371
- 6,104
-- 2,323

+

Ångfartyg.
Tons.
AntaL
+ 26,G84
+ 39
32
+
+ 1C,517
+ 9 + 14,888
+ 35 + 19,489
+ 32 + 32,125
+ 47 + 51,540

Segel- o. ångfartyg.
Tons.
Antftl.

+
+

-

75
116
116
17
l

+

12

+
+
-

+
+
+

26,123
2G,Jl9
4,478
12,118
2G,021
49,217

Om bvarje äng fartygston med afseende på frakteffektiviteten räknas lika mecl tre segelfartygstons, ställer sig elen
svenska handelsflottans beräknade eller förmedlade tonnage för
nyssnämnda år sålunda:

265,748
2G3,425

\

Segel- o. ång- Ökning unfartyg.
der året.
Förmedbele
l Förmedlade Förmedlade
tons.
tons.
tons.

975,315

325,105
341,G22

298,589
279,223
271,852

1905

~

Verkliga
tons.

288,687

1903
1904

315

399

Ångfm·tyg.

Segelfftrtyg
verkligft
tons.

11900
1901
1902

. 10,064

Förolyckade ...... .. .. .. ..... .... ... .. .. ..
Kondemnerade eller slopade ........ .
Öfv ergångna i utländsk ägo .... ... ..
Minskning hos förb yggda eller ommätta ····· ············ ········· ··· ··· ·
Summa minskning

42
77
13

År.

355 -

l

356,510
375,999

1,024,8GG
1,069,530
1,127,997

408,124

1,224,372

459,664

1,378,992

1,2G4,002
1,323,445

79,491
59,453
25,298

1,348,753
1,3D9,i:l49

51,096
90,271
152,297

1,490,120
1,642,417

l

l
Af de här gjorda jämförelserua framgår, att svenska handelsflottan, både med hänsyn till antal och tontal, under år
1905 ökats afsevärdt mera än under de närmast föregåend e
åren , ja att, om man endast tar hänsyn till elen större effektivitet, som det förmedlade tontalet betecknar, ökningen varit
kraftigare än någonsin.
För en närmare granskning af de faktorer , som meclyer kat vid utvecklingen , meddelas här för år 1906 och de närmast föregående fem åren en jäm förand e tablå öfver antalet
och tontalet af de segel- och ångfartyg, som hvart och ett af
dessa år upptagits dels såsom nybyggda inom riket eller förvärfvade från utrikes ort, dels såsom förolyckade, kond emnerade , slopade eller öfvergångna i utländsk ägo :
Nybyggda inom riket.

F örviirfvac1e från utrik es ort.

1----~~~~~~----------- i --

År.

Segelfartyg.

[

l Tons.

l

Ångbrtyg.

Seo·elfartyo·

Angfartyg.

~--~:~----"~
- i---T--"-or"1's--.- [~~on," AntoLI
l

1900

23

1901
1902
1903

42
42
31

1904

1,398
3,506
3,962

22
28
25

31

2,471
3,421

1905 l 38

3,557

3, 739

105

22
21

3,779
3,621
6,864
4,278

110
54
4G
45

l 27

3,285

l

59

Ton,.

l
19,331
23,509
13,129

38
22
21

11,080
8,558

31
27

13,204 l 54

31,619
22,503
25,998
26,663
33,062
61,1 39
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handelsflottan har under år l!:J05 i ännu
högre grad iin under föregi't.ende år skett genom inköp från
utländsk ort, under det att de inom riket nybyggda fartygen
visserligen äro till antalet flera än förut, men däremot representera ett lägre tontal än närmast föregående år. Bland de
under året nybyggda inräknas äfven några oregistrerade, mindre fartyg, om hvilka uppgifter först nu erhållits, oaktadt de
redan förut idkat fraktfart .

~c

"""

'l)

.......
o
w

_,

......

(0:)

""" -"""
o

Q

(f)

Ol

'l)

...... w

GO

()J

-'l)

":.,"l.

Ol

t'>!)

......

'l)

"""

.,,......

Ol

-..,.1'0
CJJ

(f)

......

CJJ

;;:..

......

Ol

Q

,__.

_m
-J
g; tv w
(f)
Cf)

C-

-J
-CD

......

(0:)

r-:3
o
tO

tn

~
tO

s'"'"
r-:3
o

p

"'
~
tO

'~
"'"

...,fl'

ct-

'-<

(fq

Sarnmanlagdt hafva år 1905 afförts 132 segelfartyg om
18,755 tons och 3-l ångfartyg om 13,967 tons. Af de under
året förolyckade fartygen lämnas här nedan ett sammandrag
af de fall, då fartygets beskaffenhet eller lastning kunna hgfva
framkallat eller bidragit till inträffad sjöolycka, nämligen:
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Försvunnet med man och allt .....

7
l
2

1,494
232
471

l

369

l
Summa 12

111

... . . .... .

2,ö77

p..

C!q

q
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Förlista genom sj tinkning efter att hafva sprungit
läck ............
.... .... ..... . ..
Kondemnerarit efter att hafva sjunkit
Öfvergifna i öppen sjö ......... ........... .... ... ... ..... .... ... . .
Kondemneradt efter att hafva öfvergifvits i öppen
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I förhållande till hela fart_ygstillgången vid årets början
utgjorde samtliga förenämnda fem gruppers fartyg 0,40 proc.
och den först angifna gruppens fartyg - förlista efter att
hafva sprungit läck - endast 0,24 procent. Motsvarande relationstal med afseende på dräktigheten voro respektive 0,39
och 0,22 procent.
De svenska städer, hvilkas handelsfartyg vid 1905 års
slut hade en totaldräktighet öfverstigande 10,000 verkliga eller
20,000 förmedlade ton, v oro:

-358-

l

segelfartyg.
~

l

~

"'~" l

l

Göteborg

Tons.

Angfartyg.
~
~

"'~" l

Tons.

Procentförhållandena härför är följande:

Sun1ma.
~
~

"'"
~

l Verkliga l Förmecl-

lade tons.

59

19,775

245

146,326

304

166,101

459,753

Stockholm .... .... . 34

6,557

191

98,082

225

104,639

300,803

Hälsingborg ...... 47

205,890

·········

11,5()8

GO

64,774

107

76,342

1il

f!,615

24

15,833

4il

25,448

57,114

Gäfl.e ....... .. ...... 11

5,528

25

1'1,4 73

36

20,001

48,947

Lanelskrona .... .. 13

5,172

9

8,348

22

13,520

il0,216

Oskarshamn .... .. 48

7,811

11

7,094

59

14,905

29.093

1,258

9

8,553

15

9,811

2,930

12

7,340

16

10,270

10

3,584

Malmö

......... ...

······l

Sölvesborg
Härnösand ... ...

6
4

,i

Halmstad ... ..... . 54

6,507

Simrishamn .... .. 19

10, 709

-
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segelfartyg.
Grupp. Antal.
l)
34.2
2)
30.1
3)
14.6
4)
10.2
5)
4.5
G)
2.6
7)
1.7
8)
1.4
9)
0.7
10)

·--

tons.

l

26,917
24,9[)0 '

64

10,091

17,259

B

10,709

10,709

Hauclelsfiottan i dessa elfva städer representerade med
bänsvn till antalet 30,6 proc. af hela rikets handelsflotta, medan "det förmedlade tontalet uppgick till 73,7 procent af hela
;rikets.
Huru den svenska han delsflottans fartyg fördelade sig på
olika dräktighetsgrupper framgår af nedanstående tabell:
segelfartyg.
20 intill
l ) Om
50 tons
2)
50
100
100
200
3)
200
300
4)
300
400
5)
400
500
6) >
7) »
500
700
>
700
8)
1,000
!1)
1.000
) 2,000
lO)
2:000 och cläröfver
))

))

))

))

))

Antal.

Tons.

655
577
279
196
86
51

22,987
40,389
40,215
49,502
29,6~)~)

26
13

22,800
19,281
21,855
16,697

Summa 1,915

2G3,425

32

Angfartyg.
Antal. Tons.
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Hkr.

189
145
251
81
50
43
58
106
117
26

G,498
10,603
33,166
19,909
17,190
19,225
34,686
89,559
15G,514
72,314

18,921
21,171
42,929
24,703
1G,733
18,578
28,587
60,572
90,237
38,835

1,066

459,G64

361,266

)
l

Tons.

Antal.

8.7
15.3
15.3
18.8
11.3
8.7
7.3
8.3
6.3

17.7
13.6
23.6
7.G
4.7
4.o
5.5
9.9
11.o
2.4

Ångfartyg.
Tons .
Hkr.
1.4
5.2
2.3
5.9
7.2
11.9
4.3
6.8
3.7
4.6
4.2
5.1
7.6
7.9
19.5
lG.s
34.1
25.o
15.7
10.8

Af ofvanstående framgår, att, såsom grupperna här an-ordnats, största antalet segelfartyg, eller 34,2 procent, finnes
inom den första gruppen, och det största antalet ångfartyg,
.eller 23,6 procent, inom den tredje, medan i fråga om dräktighet den största betydelsen tillkornmer bland segelfartygen
den fjärde gruppen med 18,8 procent, bland ångfartygen den
nionde med 34,1 proc. Men om man för vinnande af en jämnare gruppering sammanslår oe båda första dräktighetsgrupperna till en och fördelar de högre grupperna efter jämna
hundratal, så befinnes det, att i fråga om antalet såväl inom
segel- som ångfartygsflottan fartyg af en storlek under 100
tons äro de ·ojämförligt talrikaste, medan med hänsyn till den
samfällda dräktigheten, hvilken bäst torde uttrycka de olika
gruppernas verkliga betydelse, bland segelfartygen de båda
grupperna om 20-100 och 200-300 tons spela den största
rollen , hvaremot bland ångfartygen de båda grupperna om 100
-200 tons och om1,100-1,200 tons intaga de främsta rummen.
H vad förhållandet mellan segel- och ångfartyg beträffar,
ställde sig detta vid 1905 års slut sålunda, att de förra utgjorde 64,2 proc. och de senare 35,8 proc. af hela antalet fartyg, hvaremot i fråga om dräktighet segelfartygens andel endast uppgick till 36,4 proc. mot ångfartygens 63,6 proc.
Denna skillnad i det inbördes förhållandet mellan de båda
fartygsslagen , allt efter som det ses ur antalets eller tontalets
Tidsk1·ift .i Sjöväsendet.

23

-
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I fart enda~t mellan utländska
hamnar ............ .. ................
I fart mellan sven ska och utländhanmar.... ........ ... ......... ...... ...
I fart endast mellan svenska hamnar .. ....................... ..............
Summa använda fartyg

1870
1875
1880
1885
1890
1895
1900
1901
1902
1903
1904
1905

77.9
73.8
73.5
69.5
69.6
68.1
66.8
65.7
64.2

62.5
47.0
46.6
43.9
42.0
39.•1
3G.4

10.9
15.7
17.4
22.1
26.2
26.5
30.5
30.-1
31.9
33.2
34.3
35.8

/o

Segelf.

8.0
16 ..Jc
14.9
21.3
27.6
37.5
53.0
53.4
56.1
58.0
60.6
63.6

106
119
129
132
128
149
139
138
137
137
136
137

0

Angfartyg.
AntaL
Tons.

33

21,102

23

41,577

1,202

203,465

477

356,5G5

571

30.023

506

52,591

1,801)

;!54,580

1,00()

450,730

Medan sålund a största antalet segelfartyg eller nära två
tredjedelar sysselsatts i fart mellan svenska och utländska hamnar, har största antale t ångfartyg, mer än hälften, haft sin användning uteslutande i fart mellan svenska hamnar. Af ångbåtsHottans tonnage bafva dock dessa sistnämnda fartyg representerat blott en jämförelsevis obetydlig del (11,7 proc. ), medan af samma tonnage 79 ,1 proc. gått i fart mellan svenska
och utländska hamnar och 9,2 proc. i fart endast mellan utländska hamnar.

År.

o/o

segelfartyg.
AntaL
Ton s.

247
357
362
374
381
401
431

Med afseende på fartygens användning saknas uppgifter
härom numera endast för 26 segelfartyg om 1,776 tons och 6
ångfartyg om l, 148 tons, h vilkas i fartygsregistre t antecknade
ägare ej kunnat anträffas, eller för hvilka af annan orsak uppgifter helt och hållet uteblifvit. Af de fartyg, för hvilka föreskrifua uppgifter erhållits, hafva 83 segelfartyg om tillsammans 7,059 tons och 54 ångfartyg om 7,786 tons icke varit
till handelssjöfart använda, i det att af dessa 4-! segelfartyg
om 5,370 tons och 33 ångfartyg om 5,6 19 tons legat upplagda
i hamnarna och de öfriga användts uteslutande såsom fiskefartyg eller till annat, med bandelssjöfarte n ej direkt sammanhörande ändamål (vid bergningsföret ag, såsom isbrytare o. s. v.}
Till verklig handelssjöfart hafva under året användts:

-1

Efter det oli ka byggnadsmater ielet fördelade s1g svenska
handelsflottans fartyg sålunda:
segelfartyg.
Antal.
'ron s.

Ångfartyg.
Antal. Tons.

Af trä .... .. ............
> j Hrn
········· ······
trä och järn ...

1,850
47
18

231,545
27,385
4,495

45
893
128

4,561
440,231
14,872

Summa

1,915

2li3,425

1,066

459,G64

)

Summa.
Antal.
Tons.
1,895
236,106
940
4G7 616
146
19;367
2,881

723,088

De motsvarande rel.{tiva talen voro:
segelfartyg.
Antal.
Tons.
Af tril .......... .......
' j äl'!l ···············
> trä och järn ...

Ångfartyg.
Antal.
Tons.

o :o

"lo

o/o

o/o

96.6
:!.5
0.9

87.9
10.4
1.7

4.2
83.8
12.0

l. o
05.8
3.2

Summa.
Antal. Tons.

/o

o/o

63.6
31.5
4.9

32.6
64.7
2.i

0

Sålunda utgöres den svenska handel sflottan, efter fartygsantalet sedt, till nära två tredjedelar af träfartyg och till när-
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· mare en tredjedel af järnfartyg, under det att fartygen af
, blandadt byggnadsämne endast uppgå till 4,\J proc. af hela antalet. Räknar man däremot efter dräktigheten, befinnas järnfartygen utgöra mer än hälften (64,7 proc.), träfartygen 32,u
proc. och fartygen af både järn och trä endast 2,7 procent af
hela tonnaget. Skilloaden i detta hänseende mellan segel- och
ångfartyg visar sig vara starkt utpräglad, i det att träkon : struktionen är lika förhärskande bland de förrn som järnkon. struktion en bland de senare.
Haa g den 29 september 1907.

Meddelanden från främmande mariner.
(Afslutadt den ' 0/10 1907.)

Norge.

Fartygsmaterielen. Marinens regleringskomm issions förslag, att den af stortinget i år beviljade jagaren n:r 2 skulle
förses med turbinmaskine ri, har af försvarsdepart ementet afslagits, på grund af att därigenom utgifterna skulle ökas med
omkring 200,000 kronor, samt därför att förslaget framkommit
för sent för att kunna föreläggas stortinget.
- Den nya undervattensbå ten skall byggas af firman
Krupp å dess verkstäder i Kiel. Leveranstid är 20 månader.
- I regleringskomm issionen har varit före frågan om
utrangering af de fyra monitorerna Skorpionen, Mjölner, Trudvaug och Thor.
- På från tysk verkstad levererade pannor till de nya
torpedbåtarna Grib, Jo, Lom, Skarf och Teist var ångsamlarnes fastsvetsning så illa utförd att densamma lossnade. Saken
drogs inför stortinget, som beviljade 60,000 kronor för deras
reparation. Samtidigt väcktes fråga om åtal mot varfsdirektören Weideman. Åtalet fullföljdes ej, sedan W eideman unc1er
hand underrättats om, att saken skulle förfalla, om han togeafsked , hvilket han äfven gjorde den l augusti.
Personal. Till 10 platser i sjökrigsskolan äro endast anmälda 9 aspiranter.

-
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Ufningar. Pausarfarty get Harald Haarfagre afgick den
24- maj på sin expedition till Norclamerika, Vestindien oc!J
Centralam erika och återkom till Horten den 2-! september.
- Befälsöfning ar hafva ombord å kanonbåten Heimclal
i slutet af juli månad und er ledn ing af amira l Börresen ägt
rum i Bergens distrikt.

l

l

Intendenturen. För att uppgöra förslag om åvägabringandet af bättre och större samarbete mellan arm ens och tiottans intendentur har försvarsd epartemente t tillsatt en kommitta
bestående af amiral Börresen, generalmajo r Keilhau och öfverin tenden ten, kommendör kap tenen Pedersen.

-
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Ryssland.
Budget. Budgeten för 1907-1908 är 81 millioner rubel.
I dessa ingår för nybyggnad ett belopp af 31 millioner rubel ,
utgörande en fjärdedel af elen summa, 125 millioner rubel ,
som ministerråde t bemyndigat marinminis tern använda för
detta ändamål under perioden 1908-1911 . För omedelbara
nybyggnade r har utanordnats af 1906 års stat 2,7 millioner
rubel.
Fartygsmaterielen. · Följande fartyg hafva under den senaste tiden sjösatts:
kanonbåten Korejets elen 23 maj vid Futiloffverk en
Petersburg;
minfartyget Amur den 29 juni från Baltiska varfvet
Petersburg;
jagarue Dostojni och Djejatelni den 20 juli från Nevavarfvet i Petersburg;
pansarkryss aren Bajan den 15 augusti från amiralitetsvarfvet i Petersburg;
kanonbåten Sivutch den l augusti från Nevskivarfv et.
Dessutom hafva sjösatts jagarne Lejtenant Maljejeff hos
C richton samt Lejtenant Schestjakoff (byggd i Svarta hafvet).

Danmark .
Fartygsmaterielen. Den nya torpedbåten Ormen har Yid
·sina profturer med 2,000 indikerade hästkrafters maskinstvrk a
uppnått en hastighet af 26 knop. Den är bestyckad 111 ~d 3
st. 45 cm:s torpedtuber och två 37 mrn:s kanoner.
- Vid i föregående häfte omnämnd fartygsförsä ljning
.betalades följande priser:
Helgoland ..
230,000 kr.
76,500 ))
Lindormen .. ... .... ... ........... .. .... ....
Rolf Krake .. .
46,400 ))
S:t rrhomas ..
46,000 ))
- Pansarfarty get Peder Skram skall en ligt förljudand e
sjösättas först i maj 1908.
- Den kungliga yachten Dannebrog har i midten af
augusti 6fter afslutad förlängning , ombyggning och fullgjorda
profturer åter trädt i tjänst.

....

l

- Vid första profturen med pansarkryss aren Rjurik ledo
maskinerna så svåra haverier att ny proftur först efter en månad kunde företagas. Vid denna kom man emellertid upp till
kontraktera d fart, 21 knop.
- Jagaren Storoschevoj gaf vid sin proftur i juli en fart
af 27 knop.
- Vid profturerna med pansardäcks kryssaren Pamjatj
Merkurii (f. d. Kagul) uppnåddes med 20,400 indikerade hästkrafter 24 knop.
Följande fartyg torde med det snaraste komrna att
byggas .

-
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Ett slagskepp om cirka 22,000 tons på hvardera af Baltiska varfvet och nya Amiralit etsvadve t i Petersbu rg; ytterligare tvänne äro projekte rade.
T vå 4,500 tons kryssare , typ Varjag, på Nevskivarfvet.
Åtta flodkano nbåtar äro beställda på Baltiska varfvet. De
äro afsedda för Amurfloden och skola förses med Dieselmotorer.
Firman Crichton skall å sitt varf i Ochta för ryska flottan i Ostasien bygga två mintrans portånga re och tolf motorslupar för minutläg gning, samtliga dessa fartyg afsedda för
Ostasien .
- De tre å Germani avarfvet i Kiel för Ryssland byggda
Underva ttensbåta rne Karp, Kambala och Karas mottogas efter
synnerlig en lyckade profture r den 4 oktober af ryska regeringen.
·- De nya sjögående kanonbå tarue skola förses med pan- .
sar. Början har gjorts med den förra hösten å nya Amiralitetsvariv et sjösatta Giljak.
- De fyra på Crichtons varf i Petersbu rg befintliga undervatten sbåtarne om 400 tons hafva erhållit namnen: Krokodil, Kajman, Drakon och Alligator, den på Baltiska varfvet
under byggnad varande 360 tons båten Akula och 117 tons
båten Minoga.
- Pansarkr yssaren Pamjatj Asova har öfverförts till
hamnfar tyg och skolskeppet Morjak har strukits från fartygsförteckningen .
Personalen. Konteram iralen Eberhard t, förutvar ande adjoint hos chefen för flottans stab, har utnämnt s till chef för
sjökrigsskoleeskadern. Kontera miral Mattusevitch har öfverflyttats från Svarta hafs- till Baltiska flottan. Konteram iralerna
Molas och Stackelb erg samt inspektö ren för skeppsby ggnad,
generall öjtnant Ratnik hafva erhållit afsked.
- Sjöminis tern har gått i författni ng om att till hösten
1908 upprätta en sjökrighögskola. Antalet elever är fastställc1t
till 35. Det förljudes att den bekante f. d. kapitan af 2:dra

-
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rangen, numera öfversten vid amiralitetet, Klado skall blifva.
chef för densamm a.
Ett flottekipage har öfverförts från Kronstad t till
Arkangelsk. Detta ekipage skall tjänstgör a såsom disciplin ekipage. Härmed synes Arkange lsk åter, efter att densamm a
varit nedlagd under 40 års tid, skola blifva örlogsha mn.
--- N ya bestämm elser för sjöofficerskårens sammansätt·
ning, befordran och användn ing utfärdad es i slutet af juni
månad; anmärkn ingsvärd t är att befordrin garna delvis ske efter
val och särskildt att en del högre poster besättas efter val.
De hufvudsa kligaste punktern a äro följande:
l. Vid sidan af den egentliga sjöofficerskåren har bildats en s. k. kustofficerskår. Till denna räknas de sjöofficerare, som stå till öfverstyrelsens förfogande, eller hvilka på·
egen begäran ständigt skola tjänstgör a i land.
2. Till regementsofficerarne (kapitan l:a och 2:a rangeu)
har fogats en ny grad kapitanle jtenant.
3. Antalet amiraler fastslås ej . Antalet officersbeställningar af vice amirals och lägre rang bestämm es af amiralitetsrådet , beroende på det antal platser som behöfva besättas.
4. Tjänsteå lder i och för sig utgör ej ensamt befordringsskäl, utan skall kompete nsen hos officern i fråga gifva utslaget.
5. Nödvänd iga betingels er för befordra n äro: a) att ledig
plats finnes, b) att fastställda fordriug ar för den högre graden
uppfyllts, och c) att vederbör ande öfverord nade därtill gifver
sitt samtycke.
6. Mitchmä n kuuna befordras till löjtnante r efter 3-årig
tjänstetid i graden, under hvilken tid de skola hafva förrättat
artilleri-, torped-, navigerings- och maskintj änst samt tjänstgjort å torpedbå t. Årligen i novembe r månad skall hvarje
mitchma n undergå examen, i hvad han under året inhämta t.
Löjtnanter kunna efter 5-årig tjänstetid i graden befordres till
äldre löjtnante r. Dessa kunna komma i fråga till befordra n•
till kaptenlö jtnanter, endast om de uppsatts på förslagslistan
till sekonder å första eller chefer å tredje klass fartyg; likaså
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kunna kaptenlöjtnanter ej befordras till kapitan af 2:a rangen
·Om de ej föreslagits till chefer å 2:a klass fartyg; kapitan af
2:a rangen befordras till kapitan af 1:a rangen vid kornpetens
till chef å 1:a klass fartyg och sistnämnda grad till konteramiral vid kompetens till befälhafvare för linjedivision. Yiceamiraler utväljas bland konteramiraler, som tjänstgjort såsom
.divisionschefer. Amiraler utnämnas direkt af kejsaren.
7. Officerare, som uppfyllt fordringarne för befordran ,
uppsättas på befordringslistorna och tre fjärdedelar befordras
efter tjänsteålder och en fjärdedel E fter val.
8. Kustofficerskåren har sin särskilda befordran; så
kunna officerarne utnämnas till löjtna nt efter 5-årig, till äldre
löjtnanter efter 5-årig, till kaptenlöjtnanter efter 3-årig, till kapita!l af 2:a rangen efter 4-årig och till kapitan af l:a rangen
.efter 6·årig tjänstetid inom näst lägre grad.
Sedermera kunna särskildt lämpliga befordras till generalmajor eller generallöjtnant efter resp. 6 års tjänstetid i föregående tjänstegrad.
9. På grnnd af utmärkelse under krig kan, utom vanlig ordning, befordran ske efter val af en kommission bestå.ende af flaggmän och fartygschefer .
10. För besättand e af befattningar såsom divisionschefer,
chefer å l:a-3:e klass fartyg och sekonder uppsättas förslagslistor.
På dessa väljer eskaderchefen eller annan befälhafyare
sina chefer och chefen siu sekond . Utnämningen stadfästes af
vederbörande därför allsvarig högsta myndighet.
Chefen vä lj er äldste navigerings-, artilleri- och torpedofficer af ej om bord å fartyg i sådan befattning kom menderade specialister.
11. Såsom åldersgräns, vid hvilkens upp11ående afsked
erhålles är fastslagen: för mitchmän: 10 års tjänstetid i graden; för löjtnanter och kaptenlöjtuanter 47 års lefnadsålder;
för kapitan af 2:a rangen 61 års; för kapitan af l:a rangen
.65 års; för konteramiraler 60 års; för viceamiraler 65 års och
för amiraler 70 års ålder.
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12. Till ot'ficerare »i flotta11» öfvergå: r.) regementsofficerare, som o år r:;tått på förslagslistorna utan att ut\·äljas till
motsvarande plats; b) alla officerare, som 3 år varit i land;
c) officerare som göra tjänst å frivilliga flottans fart):g .
13. Officerarne »i flottan» erhålla under 2 ar samma
löneförmåner, som de hade, innan de öfvergingo till denna
kateoori
och erhålla sedan afsked.
b
Öfn'ingar·. Uuder augusti månad hafva i farvattnen omkriug Sveaborg manövrar' ägt rum med samtliga i den ~alti:
ska flottan ingående fartyg. Därvid utfördes landst1gnmg l
stor skala nf den anfallande fiottan bestående af slagskepp,
kryssare och kanonbåtar. Försvaret utfördes af kustförsvarsfartyg, torped- och undervattensbåtar .
Kustförsvaret. Sjöfästniugarna Libaus och Sveaborgs nedläggande torde nu med säkerhet kunna sägas vara beslutadt.
I stället afeer man att bygga ny<:t och förstärka de äldre, stora
sjöfästni ngarne.
.
- Följande gnistsignalstationer enligt Marcom~. syste.1:1
äro uu upprättade och färdiga till tjänst å ryska OstersJOkusten: Heval, Parkalund, Dagö, Bomarsund, Nikolaistadt, A spö,
Ab o.
- En särskild kommitte har tillsatts för kustförsvaret.
Kommitten skall utarbeta en plan för rörligt kustförsvar enliot franskt system, med tilldelande af torpedbåtar och underv=ttensbåtar till de olika hamnames försvar, samt utreda därmed sammanhängande frågor .

Tyskland .
Fartygsrnaterielen. I marinbudgeten för 1908 begäres
bevillning fär byggande af två slagskepp, en stor kryssare ocll
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två torpe dbåts divis ioner . Unde r 1909 afses att
bygg a ytterligare tvenn e slags kepp och 1910 skall stape lsätta
s Tysk lands
38:e slags kepp.
- Den tyflka slagfl ottan komm er att unde r innev
arand e
höst blifva betyd ligt mode rnise rad. Så skola
i densa mma ingå
de båda nu färdig a slags keppe n Pomm ern och
Hann over samt
den om bygg da Kaise r Barba rossa ; vidar e den
nylig en levere-rade pansa rkrys saren Gnei senau och pansa rdäck
skrys saren Königsb erg. Från slagflottan afgå slags keppe n
Kaise r Fried rich
III, Kurf urst Fried rich Wilh elm och Bran denb
urg, pansa rkryss aren Fried rich Karl och pansa rdäck skrys
saren Medusa.
-- En andra minsv epnin gsdiv ision bestå ende
af S 65
och Il små torpe dbåta r är bilda d i Cnxh aven
.
- Följa nde fartyg hafva unde r somm arens lopp
sjösa tts:
miofa rtyge t B, (typ Nauti lus) och torpe dbåta rne:
S 145- H7,
S 149; V 150, V 161 och V 161 samt turbi ntorp
edbå tarna G
137 och G 138.
- Proft urer hafva utför ts med slags keppe t Pomm
ern, 11Varvid med 20,400 hästk rafter uppn åddes 19,21
knop s fart (kontrakte rad fart 18 knop).
Vid den lilla kryss aren Köni gsber gs proft ur erhöl
ls med
13,900 hästk rafte r 2-!,1 knop och vid proft uren
med turbi ntorpe dbåte n G 137 33,6 knop (kont rakte rad fart
30 knop).
- Pansa rkano n båten Brum mer och skolf artyg
et Stosch.
hafva utran gerat s. Det gaml a kaser nfart yget
Prinz Adal bert
har sålts och det till kaser nfart yg och öfnin gsfar
tyg för skepps-·
gossa r omäo drade gaml a pansa rfarty get Köni
g Wilh elm har
elen l oktob er inträclt i tjäns tgöri ng.
- Ett särsk ildt bergn iogsf artyg för unde rvatt
ensbå tar är
unde r bygg nad vid Howa ldts-w erke i Kiel.
Det är samm ansatt af två bredv id h varan dra ligga nde enkel fartyg
, hvilk a skola
såväl kunn a lyfta den sjunk na unde rvatte nsbåt
en som å sig_
docka densa mma . Berg nings farty get skall äfven
kunn a lämn a
elektrisk kraft till unde rvatte nsbåt ar.

Besty cknin g. Hufv udbe styck ninge n på det nyast
e tyska.
slags keppe t komm er att bestå af 30 cm:s kano
ner af en ny
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och ytters t krafti g typ - icke 28 cm:s s~m
allmä nt antag its.
De äro nu unde r tillve rknin g hos Krup p 1 Essen
. (Nav . L. J.)

Personalen. Befor dran före tur. Såsom erkän
nand e åt
det stora värde som en afslu tad skolb ildnin g
äger för sjöofficeren , har . genom en kejse rlig kabin ettso rder
ställts i utsik t
för så~om stude nter inträd ande sjöka dette r, att
senar e befor dras
före tur.
Detta , på grund af ådaga lagd god prakt isk förmå
~a under tjäns tgöri ng så~om leutn ant, beroe nde
företr äde v1d befordr an till oberleut.enant träde r i kraft först
för 1909 års kadette r. Härig enom kunn a de kadet ter af 1908
års_ ~urs,_ som
ej tagit stude ntexa men öfver hopp as, såvid a
de e] 1 officersexam en erhål lit betyg et »berömlig».
Ofva n nämn da kabin ettso rder sluta r med:
»Från sedt förut nämn d regle ring, förbe hålle r
jag mig att
framd eles kunn a befor dra före tur sådan a office
rare, som äro
särsk ild t frams tåend e» .
Öfningar. De stora böstm anöv rarne . med tyska
flottat~
hafva unde r kejsa rens befäl ägt rum i börJa n
af septe mber 1
närhe ten af Helgo land. Förut om slagf lottan
s slags kepp och
krvss are hade bilda ts en tredje eskad er, bestå
ende af Schw a• :i o·ir Fri t]. of och Wine ta och en träng afdel
b en,
•".l.o ,
niug samm an•
d
satt af Pelik an, Naut ilus och Zieten. Dessu
tom deltog me
krYssaren .Miinchen som flaggskepp en torpe
dbåts eskad er beståen de af f\'ra torpe dbåts flotti ljer (två skol-,
en manö ver- o_cb
en reservflottilj) jämte de båda minsv epnin gsdiv
ision erna, till:
;:;ammans 33 stora torpe dbåta r, 2 divis ionsb
åtar och 33 sma
torpe dbåta r.
.
I allt funno s samla de, då kejsa ren den 3 septe
mber v1d
Schillig inspe ktera de flottan, 112 farty g med 8
amira ler, 1,000
officerare och 21,000 mans besät tning . Totaldepla
cet~ente~ _var
333,000 tons, antal et kaoo ner 963 och torpe dtube
r 2o0. Iaktiska och strate giska manö vrar ägde efter parad
en rum t . o. _m .
6 septe mber . Härv id tjäns tgjor de unde r kejsa
rens befäl pnns
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Heinrich såsom öfverstrid sdomare, och respektive styrkor fördes af viceamira lerna v. Holtzendo rff och li'iscbel, eskaderchefer för slagflottans l:sta och 2:dra eskader. De taktiska
evolutione rna och torpedbåt ames anfallsma növrar lära hafva
varit synnerlige n goda och få haverier inträffade . 'l'vå torpedbåtar råkade på grund, men blefvo suart losstagna.

Skjutöfnin gar. En särdeles intressant skjutöfnin g ägde
rum, då slagskepp et Schwaben på stor elistans med svårt artilleri besköt ett särskildt uppfördt maskerad t kustbatter i. Sedermera besköts af Schwaben , Fritjof och Ägir infanterim ål,
som markerade afslående af landstigni ngsaufall. Dessa skjutöfningar äro de första af sitt slag i Tyskland.
Flyttning af station. Tyska r egeringen har beslutat att
flytta flottans hufvudsta tion från Kiel till Wilhelmsh aven .
Sistnämnd a hamn skall betydligt utvidgas. Utvidgnin gsarbetena bedrifves med stor kratt och beräknas hamnen blifva färdig till slutet af H)08. stationsfö rflyttning en torde vara ett
svar på upprättan det af elen nya engelska flottbasen Rosyth i
Skottland. Afståndet dem emellan är 300'.

England .

FartY,qsmaterielen. Den 27 juli löpte slugskepp et Bellerophon af stapeln i Portsmou th och den 2-1 augusti ägde i
Dewonpo rt stapellöpn ingen rum af systerfarty get Temeraire .
Liksom hos Dreadnou ght består det svåra arti lleriet af 30,5
cm:s kanoner, men längden är 50 i stället för 46 kaliber och
uppställni ngen skiljer sig därigenom , att det midtersta midskeppstor net står på samma höjd som det främsta och därigenom får en mycket stor bestryknin gsvinkeL Det kau nämligen skjuta öfver såväl det aktra midskepp stornet som öfver
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de båda siclotornen. Härigenom får man åtta 30,:5 cm:s ka~
noner i bredsidan , 6 för skiutning föröfver och 8 akteröfver .
1 öfrigt äro Belleropbo n och Temeraire bestyckad e med 10,2
cm:s kanoner i stället för Dreadnou ghts 7,6 cm :s, deras barbettpansa r är 306 mm. (mot 279) och öfre pansargör deln är
203-162 mm. (mot 279 - 203).
H vad beträffar de båda r_1ya å 1907 --1908 års stat beviljade slagskepp en, sko la dessa snarast möjligt stapels~ttas å
de bäddar där Temeraire och Belleroph on byggts. Ett af dessa
fartyg skall erhålla namnet S:t Vincent. Deplacem et:tet bhr
19 260 tons den svåra bestycknin gen kommer antaghgen att
be~tå af 30,5 cm:s kanoner (L/60), ej såsom ryktesvis sports
34 cm:s. Kalibern på medelsvår t artilleri blir antagligen ökad
(12 eller 15 cm.).
_ Vid profturer i slutet af augusti månad med slagskeppet Agamemu on er l1ö Il s me d 17,300 hästkrafte r 18,75
knops fart .
.
..
.
_ Mot Dreadnou ght har framkomu nt en del anmarkum gar. Så lär deplaceme ntet med 1,270 tons öfverstiga det beräknade och farten har nedgått med öfver en knop. Det senare skall man söka afbjälpa genom påsättand e af andra och
olika konstruer ade propellrar .
_ På den i föregåend e bLi.fte omnämnd a nu under byggnad i Pembroke varande opansrade kryssaren Boadicea skal.l
bestyckni ngen utgöras af sex 10,2 cm:s kanoner och två ötvervattens torpedtub er. Den kommer att förses med turbmmaskiner och -! propellera xlar.
_ Det förljudes att amimlitet et i nästa nybyggna dsprogram skall uppställa en ny pansarkry ssartyp i storlek hggande
mellan Duke of Edinburg- klassen och 2:a klass kryssare. Bestyckning en skulle bestå af 19 och 7,5 cm:s kan~oer och f~~·~
ten torde blifva 23 knop. Som pansarkry ssaren ar afsedel f01
kommunik ation med aflägsna delar af riket, kommer den att
få stort kolförråd .
_ Pansarcläc kskryssarn e Blake och Blenhei:n omändra~
till moderfart yg för jagare. Den gamla bestyckmn gen af tya
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23 cm:s, tio 15 cm:s och sexton 47 mm:s kanoner skall er~
l
sättas med f .;v ra l 5 cm .·s , fvr
.; ·a 7 ,6 cm;s oc 1 sex D7 mm:s
kanoner.
- Pansarkry~saren InHexible sjösattes den 25 juni från
John Browns varf r Glasgow.

Oceanjag~ren ~artar sjösattes den 26 juni; oceanjaa ,
baren Cos~ack ga~ vr~ sm proftur en fart af 33 1j 2 knop .
- Pa samtliga Jagare skall gnisttel egraf anbringas .
~ndervattensbåtarne C 10 och C 11 sjösattes i slutet
af augusti, c 7 'och c 8 leverera des i senare hälften af maj
manad och C 9 r slutet af juni . Den sistnämnd a båtens fart
v~r 8:5-:-1~.'5 knop i respektive under- och öfvervatte nsläge.
Pa C 8 mtraffade en explosron, hvarvid chefen dödades och två
man sårades.
- Benämnin gen af undervatt ensbåtar kommer att ändras.
?e numreras hädanefte r ej klassvis utan i löpande följd, börJande med Hollandsk lassen .
n

För undervatt ensbåtspe rsonalen , hvilken i
frm~tr.den skall bilda en särskild yrkesgren , har amiralitet et
utgrJvrt följande bestämme lser. Medräkna dt utbildnina stiden
skall en man i regeln under den första kommend erin;en till
detta va~en rcke kvarstå längre än 5 år i sådan tj änst. Efter
kommend erina
denna trd skall han erhålla minst en två-åria
b
b
b d .
kommend eras
åter
sedermera
l annat fartyg och kan
On:.l or
trll uudervatt eusbåtstjä nst, dock endast för ytterligare 3 år.
Längre än 8 år sammanla gdt skall ingen göra tj ä nst å
underv[!tt ensbåt.
- För att betjäna gnistappa raterna ombord har man hit.
tills m:vändt signalpers onalen, som geuomgåt t en särskild kurs
på »\ ernon». Nu har emellertid bestämts att gnistteleoT afp~rsonalen .. full~tändigt skall skiljas från signalpers onalen b och
brlda en sarskrid yrkesgren . Gnistteleg rafpersona len skall seder~~ra rekryteras af de skeppsgos sar, som särskildt härför
utva!Jas, _och. som sedan på skeppsgos sefartygen skola erhåll a
specralutb rldmng. Inom de närmaste 12 månadern a skola 200

! ersonalen .
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skeppsgos sar utbildas. För att omedelba rt skaffa en stam af
gnistperso nal komma omkring 200 man signalpersonal och 100
man från andra tj ä nstegrena r att öfvertlytta s. Gnistteleg rafpersonale n skall omfatta följande tjänstegra der: boy telegmphists,

ordinary telegraphis ts, leading telegraphists, p etty officer telegraphists och chief petty officer telegraphists. Äfven däcksofieers och officersbe ställninga r (löjtnante r) skola sedermera bildas för gnistteleg rafpersona len.
Till följd af J enakatastr ofen har amiralitet et .
befallt att alla fartyg skola förses med kylanordn ingar i durkarne för att temperatu ren ständigt skall kunna bållas uneler
21 grader C.

Artilleri.

Torpednä t skola apteras å samtli ga engelska
marinens såväl under byggnad varande som äfven färdiga, och
därmed ännu ej försedda, större fartyg.
- Öfver resultat med en af firman Armstron g uppfunngsappara t för torpeder meddelar >Engineer ing»
upphettni
nen
följande. Apparaten anbringad es på elen uya Fiume-tor peden,

Torpeder.

hvanid följande resultat. erhöllos.
Fart

,l

utan

med

Distans.
upphettni ngsappara t
1,000 yards (915 m.) ··························· 3-1,5 knop
))
............... ........ , ........... ...... 28
2,000 ))
............ .......................... ... ?
3,000
))

4,000

))

............... ·· ························ omkr. 20

40 knop
37

))

30

»

22

))

- Firrr::an vVhitehea ds i Fiume filial i W ey mouth har
öfvertagit s af ett engelskt bolag. Denna verkstad levererar
.en tredjedel af engelska flottans behof af torpeder under det
Tidskrift i Sjöt'iisendet.
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att de öfriga två tredjedelarn e tillverkas å statens verkstäder
Woolwich.

Öfningar m. m. Vid kanalflottan s strategiska och taktiska manövrar 25 juni-lO juli kan såsom anmärkning svärdt
nämnas att, under strid mellan röd och blå styrka den 9 juli,
de båda amiralerna ledde sina styrkor från midten af slaglinjen
samt att pansarkryss ame voro insatta i linjen. I striden deltoga äfven jagarne, hvilka på signal under ledning af sina
flottiljchefer framgingo till anfall mot fienden.
- I kanalflottan s sammansätt ning skall i början af nästa
år en ändring äga rum. I stället för de två Majestic-, två
Canopus- och två Swiftsure-fa rtygen skola sex fartyg af Formidable-kla ssen insättas, så att kanalfiottan kommer att bestå
af åtta King Edward och sex Formidable- fartyg.
Af Formidable- klassen tillhöra för närvarande sex medelhafsflottan och två hemflottan.
Skjutöfning ar. Ombord å slagskeppet Dreadnough t ägde
under revyn i Cowes för konung Ed1vard en skjutning med
30,5 cm:s kanoner rum, h vilken kan betecknas som ett rekord,
såväl h vad angår träffprocent en som eldhastighet en. Med aktra
30,5 cm:s tornet sköts (med 12 knops fart på 2,500 yards afstånd) under 2 1 / 2 minut 12 skott, hvaraf 11 voro träffar i målet och 9 i taflan.
- Af bekantgjord a resultat vid 1907 års »Gunlayers
test» äro de på flaggskeppe t i ostasiatiska eskadern »King
Alfred» särdeles märkliga:
Antal skott.

Träffar
i målet.

i t etf/ an.

15
19
19
23,4 cm.
97
164
176
15,2 »
För 15,2 cm:s kanonerna:
Antal skott per minut......... ... .. ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... .. . 11
träffar 1 målet ..... ,.................. ...... .. .. ... ... ... ... ... ... ... ... l 0,25
»
i tafian... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6,0&
»
»
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Haverier. En förvånande mängd haverier hafva ä f ven
under de senaste månaderua inträffat i engelska flottan såväl
å större som mindre fartyg, men särskild t å jagame. Så kunde,
cå, under hemfiottans mobilisering (22-25 juli), 2-± jagare
skulle utgå på en öfuingsresa i Nordsjön, endast lG afgå, och
8 måste kvarlämnas för reparation. Natten den ö-7 augusti
blet umler eu anfallsöfnin g jagaren Quail rammad af jagaren
Attentive och sknren i två delar. Främre delen, 12 meter
lång, sjönk. Ingen af hesättninge n erhöll svårare skador. 1
torpedbåten n:r 99 sprang under Ett fullkraftspro f den 19 juni
propelleraxe ln med den påföljd att torpedbåten gick läck och
sjönk. Den 26 augusti lyckades man upptaga densamma, men
säges båten vara så svårt skadad att den ej kan repareras

Frankrike .

Byggnadspr ogram för år 1908. Det franska byggnadsprogramme t för år Hl08 bar nu bekantgjorts . Det utgör endast en fortsättning på 1906 års program och förutsätter under 1908 till nybyggnad endast 10 jagare och 5 undervatten sbåtar, Fyra af dessa senare äro af ny typ med ett deplacement varierande mellan 577 och 355 tons. Fyra af dem skola
hafva en maximumfa rt af 15 och en af 15,s knop. De större
komma att få 7 torpedtuber och en besättning af 3 officerare
och cirka 2-± man.
Jenakatastrofen. Vid sin undersöknin g af J enaolyckan
kom senatens kommission till det resultat att densamma förorsakats af ändrad sammansätt ning af B-krutet.
För att förhindra upprepande af dylika händelser har
marinminis tern gifvit order om, att i samtliga ammunition srum temperature n, genom insättande af kylapparate r, skall
hållas under 25 grader C. Slagskeppet kommer oaktadt de
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stora omkostuade rna (omkring 5 mil!. kr. utom de artilleristiska arbetena) snarast att repareras.

Personalen . Enligt förljudende skall med det snaraste
för kamrarne framläggas förslag till ny gemensam utbildning
för officerare och ingenjörer i likhet med bvacl som i Amerika
och England äger rum. Sjökrigssko lau är afseeld att blifYa
treårig. Först sedan skolan afslntats sker specialisering.
Baverier . Pansarkryss aren Chan zy stötte den 20 maj
på grund vid Chusan-öarn e å kin esiska kusten. Efter en del
bergningsfö rsök sjönk kryssaren den 30 maj. Den anses icke
kunna upptagas.
- Chefen å don i föregående häfte omnlimn d~, å Saharakusten strandade kryssaren Jean Bart, ansågs a f krigsrätten
»skyldig till fartygets fö rlu st på g rund af oerfarenhet» , dock
under förmildrand e omständigh eter och dömdes till 3 års
mistande af sitt befäl.

Japan.

Fartygsmate rielen. De 155 mi l!. kronor som för perioden 1907-14 beviljats för byggande af ersättnin gsfartyg för
föråldrade sådana skola fördelas på fö ljande fartyg: två slagskepp, l pansarkryss are, 3-2:dra klass kryssare, 10 jagare, G
torpedbåtar oeh 2 undervatten sbåtar.
Bestyckning en på ofvannämnd a två slagskepp, hvilka
skola byggas i Japan blir antagligen fö lj ande : tio 30,5 cm:s,
tjugufyra 15 cm:s och ett antal 7,6 oeh 4,7 cm :s kanoner; deplacementet 20,800 tons. De båda Und ervatten sbåtarne byggas hos Vickers i England.
- Enligt uppgift skall i de fyra hörnen på Mikasas 15
cm:s batteri insättas en 25,4 cm:s kanon. I stället för dessa
fyra kanoner bortgå åtta 15 cm:s.
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- Bestyckning en å 19,780 tons slagskeppet Aki skall
enligt senaste uppgifter bestå af: fyra 30,5 cm:s, tolf 25,4 cm:s,
åtta 15 cm:s och åtta 7,6 cm:s kanoner.

Olyckshändelse vid skjtttning. En svår olyckshände lse
ägde den 9 september vid en skjutöfning rum å slagskeppet
Kashim a. Get10m en explosion antagligen förorsakad af bakflamm a dödades 5 officerare och 22 man under det 4 officerare och 12 man erhöllo svårare eller lättare skador.

Förenta staterna.

Atlanterflottan till Stilla. hafvet. På grund af order från
sjöförsvarsd epartemente t skall i midten af december Atlanterflott ans länge beramade kryssning till Stilla hafvet äga rum .
Atlanterflot tan, som står under befäl af konteramira l Evans,
består af Hi slagskepp, 6 jagare och 4 trängfartyg.
Materielen . Öfver den nyligen sjösatta » Scouten » Birmingh um ha f va en del detaljer offentliggjo rts: deplacemen tet
blir 3,810 tons, farten 24 knop; bestyckning en består af två
12,6 cm:s och sex 7,6 cm:s kanoner och två 53 cm:s undervattenstu ber, hvardera försedd med 4 torpeder. P annor och
maskin er skyddas af 51 mm . nickelstålpa nsar.
- Kryssaren Baltimore ombygges till minfartyg.
- Jämförande försök mellan undervatten sbåtarne Octopus
(Hollands-klass) och Lake hafva ägt rum. Octopus skall härvid visat sig afgjordt öfverlägsen . Marindepar tementet har
beslutat att använda beviljade 3 millioner dollars till byggande
af båtar af denna cert.
Olyckshändelser vid skjutning. Den 22 juni sprang under en skjutöfning å pansarkryss aren Colorado långa fältet å
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vänstra kanonen i främre 20,3 cm. tornet af 2,5 meter från
mynningen och afslet l ,2 meter af högra kanonen så att hela
tornet blef otjänstbart. Orsaken säges hafva varit att kanonen ej förmådde motstå trycket från det nya röksvaga krutet.
- Den 15 juli ägde på slagskeppet Georgia en explosion rum i aktra 20,3 cm. tornet hvarvid 3 officerare och 8
man dödades och en stor del folk sårades. Anledningen lär
hafva varit kardusantändning gem,m bakftamma.

Österrike.
Österrike har bestäldt två undervattensbåtar på Germaniavarfvet i Kiel. Deplacementet nedsänkt är omkring 300
tons. Båtarne förses med två petroleummotorer. Öfvervattensfart skall vara 12 a 13 knop.
- 'forpedfabriken i Fiume har anlagt ett särskildt varf
för undervattensbåtar, till hvilket beställningar från Österrike
sedan hafva ingått.

Spanien.
För »Cortes» har framlagts förslag till reorganisation af
marinen. Marinarsenalerna i Ferrol och eartagena skulle ötverlämnas till enskilda spanska firmor, hvilka ägde åtaga sig
byggande af de nya fartygen. För fartygsbyggnad föreslås
198,7 millioner pesetas och afser man att fördela denna summa
på tre 15,000 tons slagskepp och en del mindre fartyg . Gellomgripande förändringar äro afsedela att vidtagas i förvaltningen och åldersgränsen för officerare skall sänkas. H muvida detta förslag har någon utsikt att realiseras synes vara
Dsäkert.
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Brasilien.
Brasilien har beställt 3 slagskepp i England, två hos
Armstrong och ett hos Vickers. Deplacementet l~r blif;a
18 , 000 tons · Den förstnämnda firman har afven
fatt
om kr1. nO'
,
·
·
beställning på två turbinkryssare för detta land . Maskmenerna
för samtliga fartyg levereras af Vickers.
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Betydelsen af det moraliska elementet
här och flotta.
(Utdrag ur en uppsats i >Marine Rundschau »
af Generalmajor a. D . von Zepelin.)
Fri öfversättning af W. H.
(Forts. från 5:te häftet 1906, sid. 478.)

Belysning af dessa allmänna betraktelser genom exempel ur
den nyare krigshistorien.
Vi anse oss böra belysa dessa allmänna betraktelser öfver
stridens infiytande på människans själslif, genom exempel tagna
ur det lefvande lifvet, till tjänst för dem af våra läsare, hvilka
ej af egen erfarenhet känna till kriget.
För landtkriget vill jag använda mina egna dagboksanteckningar från kriget vid återgifvandet af allmänna intryck under
slaget vid Gravelotte (18 augusti 1870). Denna dag var desto
mer upplysande för mig, som den bataljon, i hvilken jag förde ett kompani, den 17 augusti blef beordrad att utgöra betäckning för II arrmikårens artilleri i ställningen nordost om
Pont-a-Mausson, hvars avantgarde var framskjutet strax invid
Limey, väster om Mosel och jag den 18 på aftonen med mitt
kompani stod i teten för armekåren vid S:t Hubert. Intryck
b]ödos oss sålunda under den väldiga uppmarschen till slaget
äfvensom deltagandet däri och genomtågandet af det ännu delvis oberörda slagfältet vid Bionville efter föregående dags blodiga strid.
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Den 17:de på aftonen hade vi just kommit i ordning för
natten, då vi erhöllo order att hålla oss färdiga att afmarschera
till Pont-a-Mausson.
Samtidigt meddelade ordonnanser om ett synnerligen blodigt slag den 16 augusti, angående hvars utgång de mest motsägande rykten voro i omlopp. Vi bemärka härvid att olycksprofeter alltid göra sig bemärkta i krig; man måste hålla dem
på afstånd från truppen och i tvingande fall mot dem använda de strängaste medel. Det ligger i människanaturen att,
med hänsyn till de alltid hotande farorna under ett krig, alltför lätt vilja sätta tro till oroande rykten . Utbreder sig inom
truppen något budskap om en olycka, så blifver dess anda
därigenom i hög grad lidande, såvida dess tillförsikt om seger
är beroende däraf.
Vi bröto upp i den härliga sommarnatten och uppnådde ·
Pont-a-Mausson i dagningen. De på nästan alla större byggnader svajande röda korsets fiaggor utvisade hur många offer
slaget elen 16 kostat tyska armen. Många grenadjärer blefvo
redan härigenom uneler marschen genom staden allvarligt
stämda. J!;fter det vi vid soluppgången hade gått öfver Mosel
mötte vi en mängd lätt sårade, som, stödda på käppar, voro
tillbakaskickade från de med svårt sårade fyllda, framför oss
liggande byarne. Och att dessa hade att berätta om de strax
efter slaget ännu öfverclrifna förlusterna, behöfver icke förklaras, ehuru Brandenburgames förlust verkligen var så stor att
fiere regementen förlorat större delen af sina äldre officerare.
U n der sådana förhållanden kändes augustisolens brännande
strålar tryckande. I sådana ögonblick måste ofticeren gripa
in. Disciplin, d. v. s. truppens pliktkänsla måste understödjas genom officerens exempel. På honom ser manskapet; ban
bör då låtsa som intet ovanligt förelåge; ett uppmuntrande
ord gör mycket.
I glödande solvänne stego vi uppför böjderna vid Garze
och kommo härmed inom det verkliga området för slaget den
16 augusti . Friska grafvar, hästkaclaver, ja, till och med liket
af en franktirär, som ännu hängde på en gren, utvisade den
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väg, våra tappra kamrater gått fram uneler hjältekampen. På
en höjd skulle middagen kokas. Knappt hade man fått fram
kittlame och fyllt dem med vatten, förrän vi hörde dofva kanonskott längre framåt, som slutligen öfvergick i ett ständigt
mullrande. Det afgörande slaget den 18 augusti hade tagit
sin början. Flera hundra kanoner på båda sidor sprida död
och fördärf. Vårt artilleri gaf sig i väg; bataljonschefen lät
trupperna gå i gevär. Känslan af att vilja skynda våra framförvarande kamrater till hjälp, kom en att glömma strapatserna
från elen flera mil långa, ytterst varma uneler en molnfri
augustidag utförda marschen, som om man ingen tid hade för
h vila och för att laga mat. Och nu gick det framåt i marschkolonn åt Gravelotte till. U n der denna sex kilometer långa
marschen tågade vi öfver ett verkligt graffält. Det var den
del af slagfältet från den 16 augusti, där döden gjort en sär<:leles rik sköre!. Bredvid människaliken lågo mängder af hästkadaver, och augustivärmen hade ock gjort sitt till att låta intrycket af detta fält, beströdt med döda, framstå ännu rysligare.
I kolonn blef det också tystare och tystare, då det allt starkare
kanondundret tydde på att det ögonblick ej kunde vara långt
borta då de franska granaterna, som genom små hvita moln
aftecknade sig under sin väg genom luften, snart kunde bädda
en graf åt mången af oss och man såg naturligt nog med
skygg blick in i redan brustna ögon. Detta ögonblick före
deltagandet i själfva striden, detta passiva uppehåll inom c1en
fientliga elden är i synnerhet svår. Det ställer på visst sätt
ännu större anspråk på det moraliska elementet än det personliga delt1.1gandet i striden, hvarvid såväl den fysiska som
psykiska spännkraften tages i anspråk. Afven här kan ett
uppmuntrande ord af den till sitt yttre oförändrade officeren,
en vitz eller ett skämt göra godt. Ja, tillåter stridsläget, kan
man låta musiken spela en liflig marsch . Kort och godt, man
söker under denna fas af striden distrahera soldaten . Men man
låter dem naturligtvis bevara sin hållning. N edskrifvaren af
dessa rader lät med anledning häraf; då kompaniet råkat i ett
synnerligen svårt läge under en senare fäktning ,. enär de i
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mörkret blefvo beskjutna af egna trupper, utföra noggrann
marsch och rättade gevärsföringen och afståndeu mellan leden ,
ehuruväl skynmina-en
knappt rnedgaf något sådant. Långt
..
b
härefter hah·a gamla grenadjärer försäkrat mig att intet annat
kunnat hjälpa dem öfver det svåra läge, som korselden i skymningen å landsvägen vid S:t Hubert hade med sig i afseend e
å demoralisation, än mitt sätt att »exercera.»
Författaren påpekar hurusom de karaktärsvage söka hvarje
anledninab såsom att hjälpa sårade kamrater, genor•1 att simu-.
lera sjukdom, för att undandraga sig den omedelbara faran l
fronten.
Erfarenbeten lär, att, sedan truppen kommit i omedelbar
beröring med fienden, brukar den förut rådande, pinsamma
spänningen upphöra. Alla blifva då så upptagna ai motståndaren öfvero·å från passivitet till intensiv verksamhet. Ingen
tid blifver ~frig för att ägna en tanke åt den öfverhängande
faran.
Vidare påpekas hurusom de fysiska intrycken under ett
sjökrig äro i sitt väsende clesam ma fast till sina yttringar olika .
Fienden uppträder mer eller mindre oväntadt, hvarigenom de
förberedande stadierna i en strid till lands bortfalla.
Kriget i Ostasien bar för första gången erbjudit ett skådespel af en strid mellan modärna krigsfartyg. Erfarenheterna
härifrån gifva vid handen att krafvet på bemanningens moraliska element om bord å fartyg är ojämförligt mycket större än
t . ex. å en fästning, som i öfrigt är närmast jämuförbar. Man
har nämligen i detta sista krig fått bevittna hurusom tills dato
byggda fartyg i11galunda erbjuda en absolut säkerhet mot nutida svåra artilleri och undervattensrninor. Det af en eller
annan anledning redlöst vordna fartyget, bereder, om det utsättes för anfall, absolut intet skydd åt sina försvarare . Den
svagares öde blir i vanligaste fall en graf i bafvets djup . Sjömannen kan visserligen ej vika från sin plats, för honom finnes
ingen möjlighet till fiykt. Öfver det sätt hvarpä ban för befälet, sketer sitt vapen, betjänar sig af sitt artilleri och sina
torpeder, utför sill funktion vid rodret, i maskinrummet, vid
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signalerna eller på hvilken annan som hälst plats han är satt,.
däröfver afgör hans sinnelag, den plikttrohet, hvartill han uppfostrats, den obetingade, egoistiska lydnaden för sina öfverordnades befallningar, ban blifvit uppfostrad till. Men huru svårt
uppfyllandet af dessa plikter är, lär oss bäst de tillförlitliga
skildringarue från det sista sjökriget.
Såsom belysande bärför återgifves en skildring af Ruriks
sista strid den 14 augusti 1904, bvilkeu som bekant slutade
med fartygets ärorika undergång.
D:r Salucbas berättelse kan auses desto värdefullare, som
den är saklig, enkel och afgifven utaf fartygsläkaren, hvars
verksamhet mestadels försiggick å skyddad plats i fartyget.
Intressant är i synnerbet återgifvandet af de intryck och
iakttagelser, som han hade tillfälle att göra på vägen till kowmaudotornet för att där lämna hjälp åt den sårade chefen.
I-Ian säger härom: ,på vägen till kommandotornet, som gick
längs med hela kryssarens däck, blef jag förbluffad öfver att
se så mycken förstörelse. Sönderbrutna maskindelar, människokroppar eller delar däraf, lågo strödda om bvarandra. I
fartygssidan funnos stora bål och hela fartyget darrade beständigt på grund af de skott som träffade sidan och af det.
bedöfvancle dånet från eget artilleri. Lyckligtvis tillät mig
trappornas ännu något så när goda beskaffenhet att fortsätta
min väg. Endast tanken på att kunna komma fram till den
sårade chefen behärskade mig hela tiden. Jag såg nog under
min väg de på oss skjutande fientliga fartygen, men jag kan
ej i mitt minne framkalla en klar bild af striden. Så mycket.
tydligare in i de minsta detaljer erinrar jag mig allt det jag
såg på däck: hopar af människokroppar rund t om de mest
sönderskjutna pjäserna, äfvensom allt, som befann sig på främre
bryggan omkring kommandotoruet. Svårt var det att komma
dit, då stora plåtstycken af söndersplittrade ventilatorer spärrade vägen. Då det efter någon ansträngning ly<:kades mig
att komma dit, fann jag chefen liggande på diick och tog itu
med att förbinda bans sår. Under ticlen fördes befälet af löjtnant Sinilan. Han gaf energiskt sina hefallningar. Omhing
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mig rådde det Yanliga och bekanta sättet för fartygsledningen.
Här i manöverns lifsnerv, miclt bland förvirring och allmän
förstöring, härskade lugn , sträng pliktuppfyllelse.
Sedan jag hade förbundit chefen, återvände jag genast
till förbandsplatsen, där jag fann det blodiga arbetet i full
gång. Min energiske kamrat gick helt och hållet upp i sitt
arbete. De sårades antal växte oupphörligt. De upptogo så vår
uppmärksamhet att vi inte hade tid till att tänka på, i hvilket kritiskt läge vi befunno oss, ej häller hur striden gick.
Emellertid gick det dåligt. Med anledning af rodrets förlust
kunde fartyget ej längre styras. Då fienden märkte detta, utsattes vi för långskeppselcl . Denna gjorde vårt artilleri inom
kort till större delen obrukbart.
På förbandsplatsen blef det till slut mycket svårt att arbeta. Ur de sönderskjutna ångröre n trängde ångan in och
kom temperaturen att stiga till 40° R.; äfven mycket rök från
eldsvådorna och gaser från de exploderande fientliga granatema förpestade luften.
Bredvid badrummet hade också en af våra egna torpeder,
träffad af en fientlig kula, exploderat. De tomwa kolboxarne,
lwarur kolen fallit ut genom de stora skotthålen, skyddade oss
icke längre mot beskjutningen. Det blef nödvändigt att förflytta oss in i kajutan, visserligen redan till hälften förstörd.
Här fingo vi af officerare veta hur verkligen kritiskt kryssarens läge blifvit.. Artilleriet var nästan förintad t.
»Rossi ja » och "Gromoboj» hade för länge sedan afiägsuat sig. Vi voro urståndsatta att längre fortsätta stri<1en. Det
återstod intet annat än förstöra kryssaren. Att spränga fargick eJ·' då krutdurkarue stoclo under vatten och återtyo-et
~ b
stode således intet annat sätt, än att geuom bottenventilernas
öppnande sänka fartyget, som ock skedde.
U n der de sista. ögon blicken före detta afgörande beslut
togs alltjämt vår uppmärksamhet i anspråk af de sårade, så
att det var oss svart att kunna tänka på vårt farliga läge,
möjligheten af räddning eller undergång. Tankarne voro så
uppfyllda med enskildheterna af de hastigt vexlancle förhållan-
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dena. Samtidigt växte i ens innersta medvetande t af en oundviklig död . . . . »
Här afbrytes den krigshistoris ka skildringen såsom gifvande ett tillräckligt bevis för hvad ofvan blifvit sagdt.
General Zepelin öfvergår till förklaringen och skildringen
af »paniken» . Enär ett sådant krigsskede ej gärna är tänkbart ombord å fartyg beröres det bär endast fl yk tigt.
I·I vari paniken består är ej alltid så lätt att säga. Den
injagar h elt plötsligt skräck i en ruänni sko massa, ntaf m ången
gång oförklarlig anledning. Fantasien är ofta hufvudorsak en
till förekomsten af paniken, som förekommer oftare än krigshistorien berättar, enär det ofta varit i öfrigt tappra trupper,
bvars ära man ej velat fl äcka , som gripits af denna obegrip-

Modern militär luftsegling.
Sedan bröderna Montgolfier år 1783 inför offentligbet en
framfört sin nya uppfinning --- luftballonge n d. v. s .. ett med
varm luft fylldt pappershölj e, dröjde det ej lä nge förr än densarnrnR, fast i något förändrad form, kom till användning för
militära ä ndamål. D en vid samma tid lefvande fysikern professor Charles konstruerad e en ballong af tyg, som fylldes med
den nyligen uppfunna vätgasen och som försågs med ventiler,
nät, ankare m. m . I sådant skick var den första krigsballongen, hvilken som fjettrad redan kom till användning vid r epublikens krig år 1792. På grund af den mängd materiel ,
SOH1 kräfdes för att framställ a gasen, var den dåtida ballongparken svår att medföra i fält, bvilket också föranledde Napoleon att alldeles afstå från detta hjälpmedel. D et är också
först under 18G1-62 års am erikanska wccessionsk riget, som
den åter kom till heders, om man icke medräknar de smärre
företag, som under krigstider utfördes af priva tpersoner. En
säregen aiwändning af ballonger försökte sig österrikaru e år
lt>49 på, ehuru 'Jtan något resultat. Venedig, som då af dem
belägrades, skulle från obemannade ballonger förstöras genom
autom atiskt n edsläppande af bomber . D enna vänli ga häl snin g
till den sköna staden, kom emellertid tack vare vindarnes gud ,
mer de anfallande än de anfallne till godo, ty bomberna föllo
ned i östenikarne s egna led . I Brasilien kom år 186(-> i kriget mot Paraguay ballonger till användning och i Frankrike
försökte man 1868-69 att använda dem vid signalering mellan
fartyg. Det är dock först und er 1870-71 års krig, som man

liga ångest.
Författaren framhåller dock att krigets psykologi ska erfarenheter härvidlag äfven kunna i viss grad hafva sin tilllämpligbet ombord i fartyg och torde så kunna ske i synnerbet under mörker, då fara för vådabeskjut ning af egna fartyg,
speciellt torpedbåtar , däraf kan blifva en följd.
Enär det kan sägas, att det oftast är känslan af osäkerhet, parad med hjälplöshet, som förorsakar paniken, så skola
vi ·finna att den oftast inträffar under mörker i närbeten af
fienden. 'rill ordspråket som säger: »mörkret är ingen vär1»,
kan man från militärisk synpunkt tillägga >> alldramin::;t i disciplinärt afseende. » Svaga karaktärer, h vilka vid dagsljus af
rädsla för skam men eller straffet veta att bevara en till synes
god disciplin, taga icke längre hänsyn härtill under skydel af
det allt döljande mörkret. Endast detta utgö r en tillräcklig
orsak för att gifva manskapet nattöfningar . i sto r utsträckning
för att därigenom vänja det vid att äfven då noga upprätthålla den strängaste disciplin. Intrycket af det öfverraskan de,
obehagliga och ovanliga i nattliga strider kan därigenom i betydlig grad förminskas .

'
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lär sig att till fullo uppskatta ballongens betydelse, härunder
dock företrädesvi s som fri ballong, i det den tjänade den instängda staden Paris som kommunikationsmedel med den yttre
världen. Sedan denna tid har nästan alla stater försedt sina
militära organisationer med ballonger, därtill organiserat bemanningstrupper samt ordnat an läggningar för ballong- och
gastillverk ning m. m. Egendomligt är emellertid att under
i det närmaste 120 år efter ballongens konstruktion densamma
undergick blott ytterst få förbättringar, och de som uppstått,
hafva för det mesta kommit den förankrade eller fjettrade militärballongen till godo. Så konstruerades år 1897 af den
preussiske kaptenen v. Siegsfeld och den bayerske kaptenen
v. Parsefal den af oss alla kända drakballongstypen, förmedelst hvilken man skall kunna uppstiga och göra observationer vid starkare vindstyrkor än h vad man kan med den runda.
I England och Ryssland har man förmedelst drakar sökt ernå
bättre resultat och i senaste tider har tack vare motorindustriens fullkomning, det s. k. motorluftskeppet åstadkommit en
viss ängslan för revolution inom den militära krigföringen.
Det är ju betecknande för den rastlöst, nästan nervöst
arbetande mänskliga anden, att de flesta människor, som i de
första tider med praktisk framgång sysslade med luftsegling,
innan de ännu voro fullt inne i den nya uppfinningens egentliga karaktär, togo till uppgift att genom särskilda konstruktioner söka styra den runda ballongen i villkorligt valda riktningar. Stor är mängden af för detta ändamål byggda luftfartyg, legio äro planernas antal. Vid studiet af arbeLen öfver
luftsegling, är det påfallande, att man åter och äter möter desamma ideerna, om de ock äro aldrig så förryckta. Dock kau
man om nästan alla nu befintliga goda konstruktioner säga,
att de redan förut i någon liknande form funnits till.
En bland de äldsta ideerna är den , att styra sin väg genom luften förmedelst förspända foglar. Det låter ju för våra
öron något komiskt, men saken blir det ändock mer, sedan
man fått veta, att ideen kornmit åter år 1801, ja till och med
så sent som 1899. Originellt är äfven förslaget att bygga en
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så stor ballong, att deu kunde stiga så högt, att jordens drao·uingskraft upphörde, ty då skulle den kunna göra en re:a
kring jorden på 24 timmar. De äldsta något så när förnuftiga idcerna sysslade med konstruktioner, som öfverensstämde
merl de styrorgan, hvilka länkade segelskeppens väg. Dock
är det ju nu för den tänkande klart, att på den i jämnvikt i
luften med vinden bortgående ballongen, segel och liknande
inrättningar skola vara af föga värde. Seglet hänger lika slakt
ner som vid vindstilla. Något annorlunda ställer sig förhållandet, om man kan gifva luftskeppet på ett eller annat sätt
annan fart, än den luften har, i hvilket fall ett tryck på seglet ju kan åstadkommas. Som bekant sökte också Andree .att
.använda sig af denna tanke. Vidare är det ju möjligt att med
tillhjälp af segelytor, som stå lutande mot horisontalplanet, vid
stigande och fallande uppnå en liten egen rörelse hos ballongen. Vi se också, hurusom denna metod kommit till användning hos alla modärna motorluftskepp. Epokgörande uppfinningar för desamma gjordes redan tidigt af den franske löjtnanten, sedermera generalen Meusnier, som försåg sitt luftskeppsförslag med inre luftsäckar, s. k. ballonetter. Dessutom
.ansåg han, att den ellir)tiska formen var den enda , som äanab
de sig för styrbara ballonger, liksom den orubbliga förbindelsen mellan gondol och ballong var ett oeftergifligt villkor för
dess styrbarhet. Ballonetter har för den styrbara ballongen
<ltt oersättligt värde i och för den yttre formens vid makthållande, hvilket är af stor vikt, då ju lufttrycket på densamma
så vidt möjligt städse bör vara detsamma. Den är dessutom
af vikt för bestämmande af den höjd, på hvilken man vill
fara. Meusnier, som konstruerade en mvcket
aenialisk stvr•
b
J
bar ballong, fick aldrig tillfäll6 att utföra sin uppfinning, men
de flesta af hans ideer gå igen i den nuvarande franska ballongen »La Patrie.»
Den vidare utvecklingen af de styrbara ballougerna datera
sig från år 1852, då maskiningenjör Giffard framträdde med
€n långsträckt ballong, som för framdrifning hade en 3 hästars
.ångmaskin, hvilken dock blott förmådde framdrifva ballono-en
b
~~i~~~
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med 2-3 meters hastighet per sekund . Vi måste nu klar ..
göra för oss, hvilken hastighet man skall fordra af en användbar ballong. Detta tal fastställes af det villkoret, att fartyget
skall kunna vara i användning största delen af året. Efter
meteorologiska sammanställningar skulle en aerostat med 12
meters rörelse per sekund kunna stiga upp ungefär 82 proc.
af årets dagar i Europa, vid 14 m. något öfver .90 proc., och
en elylik hastighet måste kunna bibehållas fiera timmar. 12
m. hastighet betyder, att luftskeppet vid en vindstyrka af 11
m. ännu kan tillryggälägga l rn. mot vinden. 3,6 km. i timmen är visserligen inget glänsande resultat, men man måste
betänka, att också fartyg vid storm ofta ej alls löpa ut och
att de mot vinden öfver hufvud taget då blott göra liten fart.
Giffard utförde tvänno andra konstruktioner, af hvi1ka den ena
kom till utförande, men som vid proffärden förolyckades, på
gmnd af frånvaron af en ballonett. Den andra konstruktionen
kom på grund af stora kostnader icke till utförande. Under
Paris belägring fick maskiningenjören Dupuy de L ö me u p pdrag att bygga en styrbar ballong, hvilken han dock först efter
fälttågets slut blef i tillfälle att pröfva, dock utan vidare resultat. Under tiden hade äfven i Tyskland en mycket snillrik man, den år 1905 döde ingenjör Hmnlein, byggt ett luftskepp, hvilket han gaf form efter den rotationsyta, som bildas
af en i vattnet befintlig köllinje. Här kom för första gången
en gasmaskin (system Lenoir) till användning. Under sina
försök uppnådde han en hastighet af 6 meter i sekunden, således en vinst af 2 meter. På grund af pänningbrist upphörde emellertid försöken.
Efter en 10-årig paus framför åter Frankrike en beaktansvärd konstruktion i det bröderna Gaston och Albert Tissandier i Paris år 1881 på utställningen visade modellen af en
styrbar ballong, som de sedan läto utföra i stort. Ballongen
hade samma form som Giffards och var försedd med en Siemens dynamomaskin som jämte ett batteri om 24 stycken bikromatelement, hvartdera om 7 ,s kg:s vikt utgjorde framdrifningsmedel. Vid användning af alla elementen uppnåddes ett
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hvarfautal af 180 i minnteu ocb en dragkraft af 12 kg. Försöken gaf ti ll resultat en hastigbot af 3---± meter, hvilkct ju
icke var Yidare framsteg.
Man hade också nu till följd af alla de mer eller milldre
misslyckade försöken nästan uppgifvit förhoppningarua på lösningen at frågan, då helt plötsligt och med ens saken kom att
te sig i en ny belysning. 1-h 1884 öfverraskades världen med
underrättel sen 0111, att två franska officerare, kaptenerna Renard och 1\:rebs lyckats att uppstiga med ballong och att återvändtt till uppstiguingsplatsen , sedan de i luften beskrifvit en
»8». Heclau sedan år 1878 hade Charles Renard i förenin()'o
med sin kamrat la Haye arbetat på förstudierna till sin styr.
bara ballong och försök gjordes genom förmedling af ingenjörern as chef öfverste Lau:ssedat att af krigsministeriet erhålla
de nödiga penningmedlen, men man fick afslag. Bättre lyckades det hos Gambetta, som lofvade 200,000 francs. Charles
Henard utförde då tillsammans med la Haye's efterträdare,
kapten Krebs sina planer. Ballongen hade fonr:en af en tor_
pecl, framtill tjockare och bakåt afsmalnande, längden var 60,42
meter och största diametern var 8,-10 m., volymen var 1,864
3
m . En af ackumulatorer matad dynamomaskin om 8,5 bästkrafters styrka dref den å gondolens framsida sittande 7 m .
långa, tväbladiga propellern af med förnissadt siden öfverklädda träribbor. De använde sig af släplina för att minska
landningsstöten, des~utom af ankare samt af löpvikt för bibehållande af den vertikala jämnvikten. Vid sitt första försök
tillrygga lade »La France», som ballonuen
"' kallades , 7,6 kilometer på 23 minuter. Seclan lyckades det uppfinnarna att 6 gånger af 7 uppnå utgångspunkteu. Vid den femte färden hade
vinden en styrka af 7 m ., som ballongen med sin lilla hastighet naturligtvis ej förmådde öfvervinna. U n der den sjätte och
sjunde färden besöktes Paris.
Nu hade styrbarbeten uppn ått det läge, att den visade
sig vara praktisk utförbar. Dock utfördes på grund af den
ringa hastigheten inga vidare försök med typen »La France.,
I rryskland hade ungefär samtidigt öfverjägmästaren
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Baumgarten och d:r Wölfert. byggt en ballong med en Daiuclers bem-:inmotor som drifkraft. Ballongen, som hörd e till
systemet tyngre än luften, och som skulle lyftas del vis ge u om
gas och delvis genom propellrar, förolyckades på rrempelboferfältet utanför Berlin tillsammans med sin ena uppil.nnare. Det
var lågan från benzinmotom, som tände gasen i ballongen,
så att den exploderade. Några få år senare hände detsamma
med fransmannen Severos' ballong. Anmärkningsvärdt för
sitt fasta omhölje är österrikarens, ingenjör Schwartz' luftskepp
af 0,2 mm. tjock aluminiumplåt h vilket 1897 förolyckades vid ett
försök å ofvannämn<1a fä lt. Tanken var ej ny, ty redan 1831
och 1844 hade Marcy .Monge och Depnis Delcourt utfört en
sådan konstruktion af koppar och rnessing, hvilken emellertid
var för otät och för mjuk.
Utvecklingen under de gångna 45 hren hade sålunda ej
kunnat frambringa en fullt användbar typ, men de framkomna
hade emellertid ådagalagt, att åstadkommandet af en praktisk
användbar dylik ej låg inom det omöjligas område. Det hela
berodde hufvudsakligast på, att nödiga pänningernedel fanns
•
tillgängliga och för fackmännen var det klart, att det land,
som kunde offra mäst i pekuniärt hänseende skulle kunna lösa
frågan. Det gällde att kunna konstruera en tillräckl igt lätt,
men på samma gång mycket kraftig och driftsäker motor. I
rl'yskland var man ej så frikostig som i Frankrike, h vilket land
det också blef förunnaclt att först lösa densamma.
Den genom sin cljärfva patrullriclt under 1870-71 års
krig kände general v. Zeppelin ägnade sig genast efte:c sitt afskeclstagancle åt lösande af sin plan, att bygga en styrbar ballong. År 1898 bildades ett bolag för att utföra hans konstruktion . Af alla hittills byggda ballonger blef detta elen
största som någonsin förekommit. De första försöken utföllo
emellertid ej till belåtenhet. Ungefär samtidigt uppelök i Paris
en ung brasilianare vid namn Santos Dum ont, som snart fyllde
världen med sitt rykte. U n derstödd af en stor förmögenhet
och utrustad med ett stort personligt mod har han under årens
lopp frambragt 14 stycken , ballonger, som hafva i olika grad
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lyckats att i luften tillryggalägga bestämda banor. En mängd
andra oftast misslyckade konstruktioner, hafva dessutom uppstått som t. ex. Rozes, den förut omtalade Severos·, den tyske
baronen v. Bradsky's w . fi. Alla dessa sistnämnda typer visade sig emellertid icke krigsdugli ga, utan det blef som ofvan
sagts infödde fransmän förbehål let att lösa frågan.
Sockerfabrikanterna, bröderna Lebandy, som år 1899 antogo en duktig ingenjör vid namn Julliot med uteslutande uppdrag att stuelera byggandet af styrbara ballonger, lyckades 1902
framställa en typ, som seelermera genom militäraeronauternas
försorg gjorts fullt användbar för krigsbruk.
Den modärna militära luftseglingen omfattar sålunda i de
stora staterna numera tvänne olika afdelningar. Den ena sysse lslUter sig med den för själfva operationerna nöd väneliga
bal longtjänsten och deu andra med den för gränsrekognoseringar numera använda styrbara materielen.
Den för själfva operationerna nödvändiga bal longtjänsten
omfattar i sin ordning dels tjänsten vid fjättrad ballong och
dels tjänsten vid fri ballong. Den förra använder som materiel dels runda och dels s. k. drakballonger, bvilken materiel
jn är bäst lämpad att medföra i fält och som har gjorts ytterst okänslig och lätthandterlig. Af denna materiel har drakballongen det företräde framför den runda, att elen kan göra
sina uppstigningar vid betydligt större vindstyrka än den runda,
men !'råga kan dock vara, om blott detta företräde berättiga r
de ojäm förligt större kostnader, som drakb al longen drager i
inköp, i all synnerhet som ballongobservatörens observationsförmåga till följd af ballongens häftiga rörelser i bög grad inskränkes. I alla händelser torde vid nyanskaffning af materi el ingående, jämförande försök böra anställas.
D en fjätt·racle ballongPn.

Den fjättrade ballongen kastas af vinden kraftigt hit och
l1it och kan i vissa fall tryckas ända till marken. Under det
att man vid den fria seglingen med vinelens hastighet sväfvar
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'bort under en känsla af fullständigt lugn och lnarhn lider af
sjösjuka eller - märkvärdigt nog ej ens personer medlättbet
för svindel förnimma en svagaste känsla häraf, så blir däremot
genom de oupphörliga pencllingarna och vridningarna, det
kroppsliga välbehaget starkt ru.bbadt vid den fjättrade. Härigenom lider i högsta grad observationsförmågan och nyttjande af kikare eller tub blir snart omöjligt. Dessutom minskas
vid större vindstvrkor stibD'höJ"den och vid en vindhastiO'het
af
b
omkring 8 till 10 meter måste man afstå från dess användning. Korgens svängningar har man genom många olika upphängningssätt sökt upphäfva, genom trapezformig, enkel och
.dubbel upphängn ing och genom inkoppling af stänger, men
detta nyttjar icke mycket, ställningen blir alltid särdeles osäker. Först genom ofvannärnncla af v. Siegsfielcl och v. Parseval gjorda drakballongkonstruktion ernåddes en något stadidigare ställning på korgeu.
Grundprincipen för densamma består i användande af
en långsträckt ballong, som inställes förmedelst fjättringen på
så sätt i sned drakställniug, att den alltid med sin tvärgenomskärning väneler sig mot vinden. Alla på densamma anbrakta
särskilda anordningnr tjäna till upprättbällande af stnbiliteteu.
Höljet bestär af en cirka 15 meter lång, cylindrisk del med
två på ändarna anbrakta halfsferer med 3 meters radie. Formens upprätthållande bar man ernått på ett snillrikt sätt genom en 160 m. 3 stor bnllonett.
Den runda fjättrade ballongen torde numera vara så känd,
att jag ej här kan behöfva ingå på någon beskritning af densamma.
•

<

Den (1"ia ballongen.

Denna, som likaledes är af den ofvannämnda vanliua
runda typen, dock numera alltid försedd med den för basti:t
"'
afgifvancle af gasen nödvändiga »Sprängvåden», tjämn till att
öfva personalen i manövrering af dylika för det fall, att den
fjättrade skulle slita sig; den kan dock äfven tjäna såväl i och

'\
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för rekognoseringar som såsom förbindelsemedel, dock torde
den i dessa funktioner med all sannolikbet komma att utträngas af motorballongen .
Som emellertid fria färder numera utföras äfven i vårt
land och i allmänhet af militärer och då ganska ofullständigt,
så torde det kanske vara af intresse att här lämna en redogörelse för huru en dylik bör utföras.
I ballongkorgen bör då först och främst följande instrument finnas upphängda:
för höjdbestämning: en barometer och en barograf;
för orienteringen: en kompass och kartor, en fotografiapparat och kikare;
för nattfärder: glödlam p a med batteri.
Det är en oeftergiflig fordran ur säkerhetssynpunkt att
städse hålla materielen i det bästa skick. För den skull skall
höljet alltid innan det användes noggrannt undersökas. Vid
en fri ballong är detta på den grund nödvändigt alldenstund
sprängvåden vid föregående landning öppnats och ballongen
vid inpackningen möjligtvis kunnat lida skada. Sprängvåden
skall fastklistras noga minst 24 timmar före användandet. Alla
smärre hål skola öfverklistras och större först lagas och sedan
öfverklistras. Vid fyllandet skall noga tillses att nätet kommer att ligga rätt, att ventil- och spränglinorna klaras, att fyll ningen ej sker längre än hvad som behöfves för att uppnå
önskad höjd. Utanpå korgen upplägges släplinan så, att den
så småningom kan utsläppas och så att den längst innerst
sitter fast i korgringen. Ventil- och spränglinor fastgöras
med god sträckmån, godt skilda från hvarandra i hvar sin
korglina. Sandsäckarne hängas delvis utanpå och delvis inuti
korgen . I den samma bör äfven finnas små säckar med lätta
pappersbitar. Vid korgens fastkoppling skall tillses, att den
sida på hvilken släplinan hänger blir vänd mot vinden, l1Var·
emot äfven sprängvåden bör vara vänd. En annan praktisk
anordning är äfven att kring ballongen utanpå nätet fastsätta
långa silkespappersfanor, af hvilka äfven en stor del bör medföras i korgen. Vid själfva uppstigningen skall färdledaren
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stå med en öppnad sandsäck å korgkanten i färdriktningen klar
att kasta sand. Dessutom bör en af passagerarnestå klar med
en å motsatt sida, för att å ledarens befallning kasta dylik.
Ledaren bör under inga förhållanden sysselsätta sig med något annat än ballongens skötsel. Beroende på vindstyrkan gifves ballongen större eller mindre stigkraft. Vid densammas
släppaude, bör alltid tillses att den i sin ·pendlande rörelse är
stadd upp mot vinden, annars slungas den lätt ned mot marken. Vid färden upp mot jämnviktsläget bör tidt och ofta
pappersbitar utkastas för att kontrollera att ballongen ej faller.
För samma ändamål användes silkespappersfanorna, som sitta
kring ballongen. Själfva färden bör regleras så, att stora fall
och stora stigningar pareras och undvikes. Strax i början bör
släplinan utläggas och bör detta ske så försiktigt som möjligt,
så att ej ballongen frestas att afgifva gas. Därjämte bör ballongen nå sin bögsta höjd strax före landningen. Vid landningen bör vindriktningen vid jordytan undersökas genom nedsläppande af silkespappersfanor. Sedan lämplig plats i färd·
riktningen utsetts och när beslutet fattats att landningen här
skall ske, skola alla instrument noga inpackas, alla onödiga
föremål, som kunna skada passagerarne, kastas öfver bord och
såväl ventil- som spränglina klargöres för användning. Sedan
fallet börjat skall det hänsynslöst fortstättas, men hastigheteu
kontrolleras med papperslappar och pareras med små ballastutkastningar. Vid uppnåendet af omkring 20 meters höjd
spränges ballongen och hvar man ser till att ban blir kvar i
korgen till dess tillstånd af ledaren gifves att man får lämna
densamma. ~Iaterielen hoplägges och inpackas därefter omsorgsfu Il t.

Den styrbara ballongen.
I alla större länder som t. ex. Frankrike, Tyskland, England och Italien existera numera för militära ändamål fullt
an vänd bara styrbara ballongtyper.
Man indelar nu alla dessa i tre större kategorier, näm-
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ligen de, som äro byggda efter fasta, haltfasta och fullständigt fria systemet.
,
Till det fasta systemet, hvarmed menas, att såväl ballong som gondol äro fast förenade sins emellan och att höljet
själft sitter på en fast stomme, som i sig innehåller celler för
gasballongernas upptagande. Till denna kategori hör elen nyligen af tyska staten inköpta Zepelinska ballongen. Dennas
sista färder öfver Bodensjön och utefter dess stränder var synnerligen lyckad och visade, att den åldrige kav.-generalen numera var fullständigt herre öfver eitt skepp Man manövrerade på 300-400 meters böjd med en hastighet af 15-17
meter per sekund och alldenstund en svår dimma låg öfver
trakten styreles efter kort och kompass. Färden varade i 3-4
timmar och utföllo till sådan belåtenhet att deu tyska ballongstudiekommissioneu inköpte densamma för att nytiiiverka och
stationera dylika utefter landgränserna.
rrill det haltfasta systemet hör Lebaudy's ballong om
2000 m 3 . Densamma har själfva böljet fastsittande vid en
af metallrör bildad botten med köl, h vilken botten är fast J'örenad med gondolen. Äfven denna typ har lyckats utföra och
utför dagligen lyckade färder med en hastighet af 13 meter i
sekunden. Fransmännen hafva också stationer:;t sina ballonger utefter landgränsen och i Brussel hörde jag tyska officerare
säga, att det var nödvändigt att stifta en lag, som förbjödo
dylika ballonger att i fred närma sig gränserua på ett visst
afstånd, ty såväl befästningar som andra försvarsanordningar
ligga nu alldeles blottade för den i luften omkringfarande observatörens öga. Herrarne Lebaudy harva nu erbjudit sig att
till oss leverera en ballong af deras typ, men det är nog ej
elen af de franske militärerna utexperimenterade typen »La
P a tri e», u ta n antagligen en af deras allra första konstruktioner, men det är naturligtvis bättre att bafva en något så när
god typ än att själfva behöfva börja från början.
'rill det fullständigt fria systemet höra de af majorerna
Gross och v. Parseval om 2 3UO m. 3 konstruerade. Dessa hafva
inga fasta förbindelser, utan har man här på ett sinnrikt sätt
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användt sig af tygkuddar, stadgade genom inblåsning af luft.
Af dessa båda typer är v. Parsevals, med en hastighet af 7
meter i sekunden, till formen liknande den tyska drakballongen och tyckes vara den mäst lyckade af de två samt anses
vara den lämpligaste att medföra vid de rörliga stridskraftertemas operationer, enär den är föga känslig och lätt att ställa
i ordning.
I de sista dagarne har äfven England framträdt med en
af öfverste 'remplar konstruerad typ kallad »Nullus Secundus•,
hvilken mycket nära öfverensstämmer med den franska typen .
På sin första profärd från » .A.ldershot» lyckades resan så väl ,
att den utsträcktes till London. Här gick den ned och förankrades vid Kristallpalatset, där den vid en storm led några
smärre skador.
Den militär-areanautiska afdelningen i Italien hDr i sista
tiden äfven börjat experimentera med grefve de Seios förbättrade typ, dock har ännu ICke något resultat ernåtts.
Nu kan det slutligen vara af intresse att här med några
ord beröra hvilken nytta man kan hafva af de militära bal
longerna. Såväl för land- som för sjökrigföringen kunna de
tjänster, som den högt uppsatte observatören lämnar, blifva af
stort värde. Särskildt i vår småkuperade terräng och våra af
öar och skär omgifna kuster torde detta hjälpmedel mer böra
beaktas än hvad som hittills varit fallet.
De styrbara motorballongernas uppgift torde ännu så
länge kunna sägas vara inskränkt till att å landgränsen utföra
rekognoseringar och således tjänstgörande med samma uppgift
som det vid krigets början i fiendeland infallande kavalleriet.
Dessutom kan deras uppgift hlifva att utgöra förbindelsemedel
mellan en innesluten fästning och det egna landet.
Dock höras redan nu röster, som tala om dessa ballongers användande för att nedkasta sprängkroppar å fientliga
trupper och fästningar och försök lära äfven hafva utförts
med »La Patrie» invid Toul, som det sägs med lyckade resultat. Som exempel på denna ballongs förmåga att rekognosera
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anföres i ett franskt arbete följand e: Antag att mau vill rekognosera ett af fienden ockuperadt område med en front af
omkring 50 km. och ett djup af 40 km ., och låtom oss dessutom antaga att vid detta tillfälle förpostlinjerna befinna sig
på ett tiotal km. från hvarandrn och att den styrbara ballongen själf är på 20 km. bakom egna liuj en. Antag dessutom
för enkelhetens skull att dess rekognoseringsfärd göres. i form
af en likbent triangel. Deu kan då intränga i50 km. innanför
fientliga förpostlinjen och rlär gå 70 km. utefter fiendens linjer samt återvända till utgångspunkten och detta utan att öfverskr·ida de normala gränserna för sin förmåga (200 km. på
5 timmar) och utan att närma sig gränsen för sin yttersta förmåga som är 300 km.
Under sin färd på en höjd af 1000 meter kan den upptäcka alla allvarsamma rörelser hos trupperna ända till 4 km.
på hvardera sidan, d. v. s. på ett effektivt sätt öfvervaka ett
band af t) km. bredd, h vilken kunskap bör vara af stort värde
för den högsta krigsledningen. Den styrbara materielens värde
är också nu öfver allt erkänd som varande ytterst stort just
för dylika militära företag och säkert är, att i en ej alltför
aflägsen framtid dessa ballonger komma jämte andra möjligen
uppstående sätt att färdas i luften att på många sätt omgestalta våra förhållanden, ej blott inom krigsvetenskapen utan
äfven inom andra områden såsom inom samfärdseln, med afseende på gränsförhållanden m. m.
För att emellertid dylika rätt invecklade apparater skola
kunna skötas fordras en väl skolad personal, samt en del anläggningar som t. ex. gasverk, ballonghall, reparatiousverkstäcler m. m. För den skull behöfvas redan i fredstid ballongtrupper, som sysslat med ballongmateriel och som har vana
att sköta ballong och verkställa observationer. Den fjättrade
ballongen anväudes också fortfarande öfverallt och kommer
nog allt framgent att användas i ock för den ornedelbara rekognoseringen samt som observationsmedel vid skjutningar.
För krigsledningen är det ju en oerhörd vinst att omedelbart
erhålla upplysning om fiendens företag. Det är för ledaren
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som ett kortparti däri han klart vet alla motspelarens kort
under det att denne sväfvar i nästan fullstänoig okunnighet.
För deu vane observatören är det lätt att vid klart väder se
den minsta truppförflyttning inom 7 kilometers omkrets. Men
dessutom är det ytterst lätt att från ballong reglera artilleripjäsernas inskjutning. Dessutom kan mau äl'ven använda bal- ·
longer för topografiska studier, för nppgörande af beskjutningsplaner, för signaleringsändamål ocb då antingen geuom tillkopplade särskildt öfverenskomna tecken, eller genom olikfärgad e elektriska lampor samt slutligen som afsändare och
mottagare vid gnistsignalering.
Af det nu senast sagda framgår ju med tydlighet att
man måste för att kunna framgångsrikt arbeta med den nya
styrbara materielen hafva god öl'ning och färdighet med vanlig stationär materiel, lJvilken i och för sig är absolut nödvändig för deu modärna krigföringen. Den, som ej äger en sådan och hvars motståndare bar dylik är alldeles lamslagen.
För oss gäller det sålunda att först och främst skaffa nödiga
anordniugar för ballongtjänstens bedrifvande, att där utbilda
en kärntrupp af luftseglare, hvilka vid krigatillfälle äro ägnade
att omhändtrhafva och väl utnyttja den dyrbara materielen.

August Salomon.

o

Arsberättelse i skeppsbyggeri och maskinväsende år 1907.
Af ledamoten A. von Eclcernwnn.

Efter förnyade [mbud å de af 1906 års riksdag beviljade
fyra 1:sta klass torpedbåtarne, som senare fått namnen »Iris»,
rrhetis», »Spica• och »Astrea», har i början af året kontrakt om desammas byggande afslutats, beträffande de båda
förstnämnda med Göteborgs Nya Verkstads Aktiebolag och de
båda senare med Bergsunds Mek. Verkstads Aktiebolag.
Icke mindre än 19 svenska örlogsfartyg voro då redau
und er byggnad, nämligen pansarkryssaren »Fylgia» vid Finnboda, pansarbåten Oscar II» och jagaren »Sigurd » vid Lindholm en. jagarue »Vale» och )>Ragnar» vid Kockums verkstad
i Malmö, 1:sta klass torped båtarue »Castor», Pollux>>, »Vega»
och »Vesta• samt 2:dra klass torpedbåtarne N:ris 5 och 6 i
Carlskrona, 2:dra klass torpedbåtarne N:ris 7, lO och 11 vid
flottan s varf i Stockholm, N:ris 8 och 9 vid Bergsunds mek.
verk.stad samt slutligen N:ris 12, 14 och 15 vid Motala verkstad.
Att se en så afsevärd tillökning af svenska flottan under
byggnad skulle varit i ännu hög grad glädjande, därest man
icke måste taga i betraktande, att vårt sjöförsvar, så vida icke
till följd af strejker och andra orsaker beklagliga förseningar
inträdt, rätteligen långt förut borde hafva förstärkts i främsta
rumm et med »Fylgia» och »Oscar II.» Dessa båda fartyg
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denna klass, likväl med undantag för en båt, hvilkeu enligt
riksdagens beslut, skall för vinnande af erfarenhet om lämpligbeten af att till framdrifvandet använda ångturbiner förses
med elylikt maskineri. Turbinbåtell konnner att på grund af
det för turbinmaskineriet erforderliga större längdutrymmet
göras l meter längre än de öfriga.

hafva emellertid nu levererats och skall i det följande uppgifter lämnas beträffande res u l tnteu af så väl de med des am ma
företagna profturerna som ock af de prof, hvilka nyligen afslutats tnecl 2:dra klass torpedbåtarue N :ris 7, S och 9. Beträffande de öfriga fartygen må här nämnas, att jagaren »\Vale»,
so m gick af stapeln den 21 oktober väntas bliEva leveransfärdig under första början af nästa är samt att :!:dra klass torpeclbfttarne N:ris 5 och G redau börjat sina profturer.

Anbud å ändringsarbetena å pansarbåtarne »1-Jilclur» , Ändring af
>>Björn» och »Gerda» har likalecles begärts af privata verkstä- 3:c1je klass
der och komma desamma att till sin omfattning utföras i huf- pansarbåtarne.
vuclsaklig öfverensstämmelse med å flottails varf i Stockholm
pågående ombyggnadsarbeten å 3:clje klass pansarbåten «.Folke».
Uppställningen af de två 57 mm. kanonerna för-öfver blifver
emellertid å dessa båtar något annorlunda än å de öfriga redan omändrade af samma klass , och har ytterligare en elylik
kanon tillkommit att placeras akter-ut å däck.

.Förutom till fullbordande af redan påbörjade fartyg har
Beviljade
anslag till årets riksdag anslagit medel till nyanskaffning af l jagare och
nybygg- 4 stycken l:sta klass torpedbåtar (uti statsverkspropositionen
nader.
hade begärts 2 jagare och 6 stycken l:sta klass torpedbåtar)
tillika med ett anslag om l milljon kronor för undervattensbåt-försvaret. Dessutom beviljade riksdagen det för ändring
af 3:dje klass pansarbåtarue »Hildur», »Björn» och »Gerda»
begärda anslaget, som likväl fördelades på tre år i stället för
två, såsom af regeringen föreslagits. Äfvenså biföll riksdagen
anslagstiskandet för kanonbåten »Verdandis» inredande till
sjukvårdsfartyg.
Ny jagare.

Å den af årets riksdag beviljade jagaren har nyligen anbud infordrats, och k ormner elensam ma att till sina bufvuddimensioner blifva fullkomligt lik de närmast föregående jagarne »Vale>>, »Ragnar» och >>Sigurd», från hvilken den endast kommer att skilja sig genom något ändrad brygga, å hvilken tvänne 6,5 mm. automatiska kulsprutor kommfi att placeras. Ifrågasatt är äfvenledes att å denna jagare aptera ållgturbinmaskineri, h varföre eventuellt anbud härå äfven . infordrats.

Nya l:sta kl.
Å de 4 stycken nya l:sta klass torpedbåtar, till hvilka
torpedbåtar. medel komma att utgå från årets anslag,, äro äfven anbud infordrade från de större inhemska verkstäderna. Desamma
komma att såväl till dimensioner som konstruktion i öfrigt
blifva lika de senast under byggnad varande torpedbåtarne af

Kungl. marinförvaltningens framställning om utgifterna Marinförunder femte hufvudtiteln för år 1909 till såväl nybyggnader valtningens
framställsom ändringar af äldre fartyg omfattar till:
.
643,000
kr.
ning
för. år
f u llb or cl an d e a f en Jagare.................. ..... ...... ...... ...
1909
påbörjande af två jagare ....................................... 1,305,000 >>
fullbordande af 4 stycken l:sta kl. torpedbåtar .. 870,000 »
påbörjande af 6 stycken
d:o
d:o
... 1,305,000 »
fartygsmateriel i öfrigt .................. ....................... 2,300,000 »
fortsatt ändring af 3:dje klass pansarbåtarne »Bildur>>, >>Björn» och •Gerda» ...... .. ................ . 200,000 »

..

...

Den 14 september förlidet år uppdrog Kungl. maj:t åt 1906 års
en kommitte af sakkunnige att verkställa utredning i afseende certkomnl.itte.
på erforderliga ändringar i typerna för flottans stridsfartyg.
De sakkunnige, hvilka inlämnade sitt betänkande till regeringen i januari innevarande år, framhålla i detsamma, att de
sjögående pansarfartyg, som äro erfoderliga för att flottan skall
vara i stånd att utföra de olika operationer, hvilka för landets
försvar kunna ifrågakomma, måste besitta egenskaper, som
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nödvänniggöra en afsevärd utveckling af elen senaste pansarbåtstypen. Beträffande dem; a nya pansarbåtstyps egenska per
anföres i betänkandet att så väl en högre fart, en kraftigare
artilleribestyckning som ett mera utsträckt pansarskydn än
den senasle pansarbåtstypen besitter, äro erforderliga samt att
för ett rätt utnyttjande bäraf en större grad af sjöduglighet
än den , som de nuvarande pansarbåtarue äga, äfvenledes är
beböflig. Då emellertid flottans samtliga fartyg måste kunna
begagna skärgårdarnes militära farled er och de sjögående pallsarfartygen kunna uppträda i samverkan med de nuvarande
1:sta k las pansarbåtarne, har kommittee n för den nya fartygstypen föreslagit ett deplacement om 7 500 tons och en fart af
21 knop motsvarande 17 500 i ndik. hästkrafter. Artilleriet
skall enligt förslaget utgöras af fyra 28 <; m. , fyra 19,1 CD.l .,
elfva 10,5 cm . samt fyra 37 mm. kanoner och beräknas kostnaden för detta fartyg med en ammunitionsutredning uppgå
till 12,547,000 kronor.
I kommittens betänkande anföres vidare, att om pansarkryssare skulle byggas för fiottan, desamma ej skulle i princi p
afsevärdt skilja sig från det föreslagna pansarfartyget, hvilket
kommitten anser alltid torde kunna lämpa sig för lösande af
järnväl de flesta af pansarkryssames uppgifter, hvadan dessa
ej vidare torde ingå i flottan. För att öfvertaga pansarkryssames uppgift vid rekognosering och spaning till sjöss, hvilken
uppgift icke torde anförtros åt det föreslagna pansarfartyget
föreslås ytterligare en ny typ af krigsfartyg, nämligen s. k.
spaningsfartyg, förslagsvis med ett deplacement om 835 ton s
och en fart af 30 knop för 11500 ind. hästkrafter. Kostnaden för ett dylikt fartyg med en ammunitionsutredning angifves till 2,4 73,000 kronor.
Certkommitteens betänkande, som remitterats till marinförvaltningen för yttrande, upptager till sist en del förslag till
ändringar för jagare och torpedbåtar samt till modernisering
af de äldre monitorerna; beträffande undervattensbåtar är betänkandet till alla delar hemligt.

•l

Med uppgift att särskildt med känning till rikets ekono- 1901 års ~ai'
miska bärkraft granska och afgifva yttrande öfver ett af chefen lai~entanska
. dt f"ors l ag t'll
forsvarsför t lottans sta b oc b genera lst a b en uppgJor
1
sam- kommitte.
fälld plan för rikets försvar jämte öfriga i samband därmed
stående frågor bar Kungl. MHj:t den 28 sistlidne september
tillsatt en parlamentarisk försvarskommitte. Marinförvaltningens yttrande rörande certkommitteens utlåtande torde ock komrna att öfverliimnas till den parlamentariska kommitten med
uppdrag att med ledning af den ingående utredningen framlägga förslag i frågan. Antagligen kom ma propositioner å
dessa försvarsfrågor att a flåtas redan till näst instundande riksdag, och torde i så fall desamma baseras på de af den parlamentariska kommitten framlagda Utredningarne och förslagen.
Ehuru egentligen utom denna årsberättelses omfång är Flottstadock den vid årets riksdag behandlade frågan orn fiyttning af tionsfrågan.
flottans nu varande station i Stockholm till annan plats, af alltför genomgripande betydelse och i alltför nära sammanbang
med såväl nybyggnader som underhåll af flottans materiel för
att helt och hållet förbigås utan ett beklagande af att dess sedan länge afvaktade lösning ytterligare framskjutits. Enligt
förljudande lär den parlamentariska kommitten äfven erhålla
uppdrag att framlägga yttrande och förslag i denna fråga .
Pansarbåtens maskineri skall kontraktsenligt vara nog Profturer
med
kraftigt att utveckla en effekt af minst 9,000 ind. hkr. och
>Oscar II».
kunna 1 laber vind och smul sjö framdrifva fartyget nedtryckt
till 5,06 meter medeldjupgående med en bastighet af i medeltal 18 knop under minst 3 timmars oafbruten gång på uppmätt distans, lika många turer fram och tillbaka, bvarvid
bränsleförbrukningen ej får öfverstiga 0,95 kg. goda stenkol
per timme och hästkraft.
Den första officiella profturen med pansarbåten ägde rum
i Kattegat den 15 december 1906. Fartbestämmelserna under
profvet gjordes get1om gång på mätta milen mellan Vinga fyr och
skäret Pölsen. Distansen mellan tvärmärkena är 6,02 naut. mil.
Tidsk1·i{t i Sjöväsendet.
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Vid afgången från Göteborg var pansarbåtens medeldjupgående 5,087 meter och vid hemkomsten dit 5,037 meter. Medeldjupgåendet under profvet var således 5,062 meter, h vadan
pausarbåten under detsamma var nedlastad till omkring 14A
tons större deplacement än som motsvaras af det i kontraktet
föreskrifna djupgåendet 5,05 meter.
Profvet måste emellertid afbrytas efter 2 timmar 50 minuter tillfölje af hårda stötar i styrbords propellermaskin, samt
ansågs icke kunna , då maskineriet ej varit i oafbruten gång
unrler i kontraktet föreskrifna minst tre på h varandra följande
timm:w, Liggas till grund för definitivt yttrande.
Ducler denna tid, hvarunrler utfördes lika många turer
l' ra m och till baka u te fter den ofvan angifna mätta milen , orhölls som resultat en medelfart af 18,14 knop.
Propellmaskinema utvecklade därunder tillsammans i medeltal 9406 ind. hästkrafter, då medelångtryck et i ångpannorna
vnr 15 kg. per cm. 2 samt medelantalet slag per minut 155,87.
Medelblästertrycket, som hölls i pannrummen, var 15 mm. i
det förliga, 12 mm. i det mellersta och endast omkring 7 mm. i
det aktra.
Prof för utrönnnde af bränsleförbrukningen företogs under l timme och 50 min . Härunder förbrändes 16650 kg. kol
eller 9081,82 kg. per timme. Då propellermaskinerna under
sam ma tid utvecklade i medeltal 9 545 indik . hästkrafter och
en del af elektriska bel ysningen, kräfvande 18 indik. hästkrafter, jämväl användes för belysning af hålskeppet, blef den under kolmätningsprofvet utvecklade totala effekten 9 063 indik.
hästkrafter, hvarför kolåtgången per timme och indik. hästkr.
uppgick till 0,9497 kg.
Värmeledningen var under profvet afstängd och hvarken
hjälpkondensorer ell er evaporatrn·er voro i arbete. Alla ångpannorna voro medels ångrörledningar sinsemellan förenade .

des som förut genom gång fram och tillbaka utefter den 6,02
nautiska mil långa distansen utanför Vinga fyr .
Vid afgången från Göteborg var pansarbåtens medeldjupgående 5,133 meter och vid hemkomsten 5,06 meter.

Då vid tidpunkten för denna proftur en del kompletteringsarbeten ännu återstodo, ägde först den 3 april detta år
förnyad proftur rum hvarvid fartbestämmelserna likaledes gjor-

Medeldjupgåendet under profresan var således 5,096 meter.
Häraf följer att pansarbåten var nedlastad till omkring 40 tons
större deplacement än som af kontraktet betingades . Vädret
var stillt, ingen sjöhäfning, men stark strömsättning i nordlig
riktning förefanns.
De under denna profresa förda anteckningarne och gjorda observationerna utvis3, att propellermaskineriet varit i oafbruten gång med högsta kraftutveckling, som med ångpannorna under användande af goda stenkol , och med tillgänglig
eldarpersonal kunnat åstadkommas, under 5 1/ 2 på hvnrandra
följande timmar. Inga anmärkn ingsvärda bristfälligheter hafva
därunder uppstått eller visat sig.
Under 3 timmar utfördes kolmätningsprof och utvecklade
propellermaskinernn under denna tid i medeltal 9 053 indik.
hkr., då med eltrycket i pnnnorna var 13,1 kg. per cm. 2 och
medelantalet slag per minut för styrbords maskin 149,7 och
för babords maskin 14 7 ,o eller för båda maskinerna 148,8.
Den under dessa 3 timmar uppnådda medelfarten var
17,05 knop. Under de tre timmarne förbrändes 24146 kg . kol.
Då propellermaskinerna under samma tid utvecklade i
medeltal 9053 indik. hkr. och eu del af den elektriska belysningen kräfvaude 18 indik . hkr. användes för belysning af hålskeppet, blef den und er kolmätningsprofvet utvecklar1e totala
maskinkraften 9 071 indik. hästkr., h varför kolåtgången per
timme och indik. hästkr. uppgick till 0,887 kg.
Hade under detta prof ställts till buds en mera öfvad
som förmått hålla ångtrycket till samma höjd
arepersonal,
eld
som vid föregående prof, skulle utan tvifvel, oaktadt den öfver·
stigande belastningen, en medelfart af öfver 18 knop hafva
u ppnåtts, bvarföre ock de gjorda profven af Kungl: marinförvaltningen förklarades tillfyllest.
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Leveranstur
med

»Fylgia.>

Af under denna proftur förda anteckningar och gjorda
observationer framgår att maskineriet i medeltal utvecklade
12444 indik. hästkr. då medeltrycket i pannorua var 14,88 kg.
per cm. 2 samt medelantalet slag per minut 173,3. Den under
de 5 timmarue uppnådda medelfarten var 22,665 knop, ocb
erllölls som medium af en del löpningar en fart af ända till
22,8 knop. Då således med en maskinkraft, som föga öfverskrider den i kontraktet föreskrifna, ett så glänsande fartresultat erhållits utgör detta ett slående bevis på fartygslinjernas
och propellrarnas utmärkta konstruktion.

I kontraktet är stipuleradt, att pausarkryssarens maskisin helhet skall vara så konstrueradt, att det kan utnen
veckla en effekt af minst 12000 indik. hästkr. och kunna i
laber vind och smu l sjö fra~drifva fartyget nedtryckt till ett
deplacement af 4050 tons, med en hastighet af i medeltal 21 ,5
knop under minst 3 timmars oafbruten gi\ng på uppmätt distans, lika många turer fram och tillbaka, hvarviJ maskineriets bränsleförbrukning icke får öfverstiga 0,05 kg. goda stenkol per timme och hästkraft.
Den 5 juni cietta år ägcle å Mysingefjärden den första
officielLt profturen rum och gjordes fartbostämmelserua genom
gång pfl mätta milen mellan Röko och .Lesundsholmen. Afståndet mellan tvärmärkena är 6175 dist.-minuter. Fartygets
medeldjupgående var vid profvets början 5,19 meter och efter
slutad gång 5,14 meter. Den uppnådela medelfarten under 3
timmar var 22,49 knop och utvecklades i medeltal12186 indik.
2
hästkr. då medelåugtrycket i pannorna var 14,9 kg. per crn.
samt medelantald slag per minut 172,7.

(Forts.)

Under 1 1/ 2 timmes kolmätningsprof förbrändes 16818,15
kg. kol, hvilket svarar mot 1121;!,1 kg. per tjmtne. Då maskinerna enligt fem under denna tid tagna indikatordiagram
utvecklade 12242 indik. hästkr., hvartill bör läggas 30 indik.
hästkr. för en i gång varande dynamomaskin, är det effektbelopp, som af dessa per timme förbrända 11212,1 kg. kol erhållits, lika med 12 272 indik. hästkr., h varföre kolåtgången
per timme och hästkraft utgjorde O,n kg.
På grund af tjocka kunde den 6 juni någon proftur ej
företagas.
Den 7 juni började åter profgång å .Mysingsfjärden under enahanda förhållanden som för den 5:te, med undantag af
att fartygets medeldjupgående vid ankarlättningen var 6,12
meter, hvilket motsvarar det i kontraktet föreskrifna proftursdeplacementet. Maskineriet arbetade oafbrutet med bögsta
kraftutveckling under 5 timmar, och utan att några bristfälligheter yppade sig.

..

-

-

412-

Genmäle
med anledning ar en recension å »Undervisning för manskapet vid flottan, III, Artilleri oeb handvapen.>>

•)

Till Redaktionen af 1 idskrift i Sjöväsen det.
I tidskriftens första häfte för innevnrande år förekommer
under afdelningen litteratur en recension af den genom generalorder n:r 337 den 26 april 1906 fastställda »Undervisning
för manskapet vid flottan , III, Artilleri och handvapen», hvilken recension består i uppräkning af en del uppgifter, som
recensenten vid en flyktig genom läsning af boken funnit felaktiga. Då vi författat ifrågavarande lärobok och följaktligen
ansvara för däri förekommande uppgifter, finna vi det vara
vår skyldighet att obetingadt erkänna, att vissa af de anförda
anmärkningarna äro befogade, och vår rättighet att påpeka,
att öfriga äro inkorrekta, obefogade eller öfverflödiga.
H vad först vidkommer ändringen af föreskrifterna för
kanoners rengöring efter skjutning med röksvagt krut, har
denna sak följande historia . Då vi misstänkte, att föreskrifterna i 1899 års lärobok voro föråldrade, inhämtades från rustmästare vid Karlskrona varf, hvilka ansågos vara vederbörligen inlärda, huru rengöringen borde försiggå, uppgifter om,
hvad som borde ändras i 1899 års föreskrifter. Därjämte anskaffades genom artilleristabens försorg de nyaste föreskrifter,
som funnos för armen, hvilket uppgafs vara det tryckta och häftade korrekturet till Positionsartilleriets instruktionsbok, bärande
årtalet 1904. Seclan på grund af dessa uppgifter förslag till bestämmelser utarb eta ts, underställeles dessa ytterl!gare granskning af rustmästare å Stockholms varf, hvilken icke hade något att eriura emot dem . Vi ansägo oss därmed hafva vunnit garanti för att bestämmelserna voro tid senliga.
Vi beklaga att de nya principerua ej från början kommo
att inflyta i instruktionsboken, men då vederbörlig rättelse re-
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dan vunnits, kunde måhända saken hafva ansetts utagerad.
Vi unna likväl recensenten gärna att rifva i den.
Han anmärker vidare på en del namnförändringar. Dessa
äro vidtagna med full afsikt. Benämningarna »omkastas>> icke
»Oupphörligen», utan ändras först efter öfvervägande och i
mån af behof. Att då m åhända i ett eller annat fall inventarim·na behöfva ändras, synes oss betyda mindre, och att påstå,
att de af marinförvaltningen fastställda benämningarne »gå
igen» hos det yrkesutbildade manskapet, innebär säkerligen en
betydlig öfverdrift. Recensenten är ju sjelf i sin artikel inkonsekvent i detta hänseende, då han stundom använd er »snabbskjutande », stundom ej. Detta om något borde väl vara ett
bevis bland måuga andra på olämpligheten af att söka vidmakthålla en benämning, som teknikens utveckling visar vara
förlegad . Benämningen ifråga är i undervisningsboken bortlagd , enär med ett undantag alla kanonmod eller på våra nyare
stridsfartyg äro »snabbskjutande» och enär det numera är ganska svårt att angifva någon exakt skillnad mellan en »snabbskjutande» och en »icke snabbskjutande» kanon liksom att uppleta n ågot vägande skäl, hvad flottans artilleri vidkommer, för
att vidhålla dessa tyngand e benämningar. För öfrigt är utlämnandet af benämningen »snabbskjutande» vidtagen med
gillande af flottans tekniska myndighet.
Benämningen »extraktor» är icke utbytt mot »utdragare»,
ty båda existerade förut i 1899 års lärobok, den förra nämligen för kanoner och kulsprutor, den senare för gevär och
karbiner. Genom att öfverallt använda benämningen »utdragare» har kon sekvens vunnits, hvilket synes oss vara en fördel; och att af de två den svenska benämniugen valdes, synes
oss icke med fog kunna klandras, hälst när man betänker de
svårigheter, som medfölj a inpräntandet af hvarje främmande
benämning i rekryters och beväringsmäns hjärnor.
Benämningen »eldrör » är införd efter kustartilleriets och
armens goda exempel. Enär namnet »kanon>> innefattar såväl eldröret som tillhörande mekani sm m. m. och i dagligt tal
äfven lavettage, siktanordningar o. s. v., synes tillkomsten af
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en särskild benämning för kärnröret med dess förstärkning
vara ganska behöflig, äfven om en del skrifverier skulle föranledas d ä ra f.
Vi tro för öfrigt icke, att de ifrågarande namnförändringarua vållat vare sig »en massa onödiga skrifverien (för så
vidt ej detta vårt meningsutbyte kan hänföras dit) eller »osäkerhet hos personalen, som handhafver och svarar för materielen»; förändringarna afse just att systematisera benämningarna och göra dem tidsenligare, enklare samt begripligare
för de tusental, som skola inlära desamma.
Att regleringstuberna i 57 mm. k. M/89 B uppgifvits vara
:.>försedda med reffior med bakåt aftagande djup• har öfverraskat - och förargat - undertecknade lika mycket som re·
censenten; det borde hafva stått bredd i stället för djup, och är detta fel beroende på förbiseende vid renskrifningen. Det
har emellertid ej det ringaste infiytande på anordningens verkan, om djupet eller bredden aftager.
Om en generalorder förbjuder nytillverkning af tältduks
karduser, lärer väl icke det faktum borttagas, att, såsom instruktionsboken angifver, äldre karduser, nämligen till 24 cm.
k. M/69 och 27 cm. k. M/76, äro tillverkade af tältduk; låt
vara att en del af dessa kanoner, sedan boken utgafs, har utgått ur bestyckningen. Anmärkningen om Haneilskarduser är
däremot fullt riktig och väl befogad.
Beskrifningen af rekylhämningsinrättningarna är med full
afsikt nedskrifven just sådan den står. Denna »undervisning
för manskapet.» torde väl i första rummet vara att betrakta
såsom en primär lärobok, hvilken skall vara lättfattlig, öfverskådlig och enkel. Läroboken bör ej upptaga mera, än hvad
de studerande behöfva inhämta. Officeren och rustmästaren
kunna vinna mera ingående kunskaper genom studium af bland
annat marinförvaltningens materialbeskrifningar. Det är däremot för artillerimatrosen, vapensmeden och beväringsmannen
enligt vår uppfattning likgiltigt, huruvida fjädrar eller vätska
utföra brorslotten af arbetet vid rekylhämningen, hufvudsaken
är att vederbörande lätt kan inläras att förstå apparaternas

principiella verkan . Erfarenheten från undervisningen af olika
kategorier elever visar, att det använda framställningssättet,
hvilket icke ät· felaktigt, lätt leder till målet.
Hvad särskildt 25 cm. tornlavettaget M/94 beträffar, synes det tydligt, att eftersom vätskan i bromsinrättningen vid
rekylen måste strömma öfver från den högra cylindern till den
vänstra, detta bidrager till rekylens uppbäfvande, då härvid
uppkomma friktion och tryck mellan den tjockflyt.ande vätskan
och röret, och då den fjäderbelastade ventilen lättar sig- om
mycket eller litet gör till saken ringa.
Med full afsikt är det i den allmänna beskrifningen å
sidan 11 icke angifvet, huru genomströmnmgsarean regleras,
rekryten behöfver icke veta detta. Huru recensenten i de specialbeskrifningar, som förekomma på ifrågavarande bromsinrättningars verkan, nämligen vid 15, 12 och 25 cm·. kanonerna,
kan läsa sig till, att arean regleras i pistonkannans radiella
hål och icke i det centrala, är oss ej fullt klart. Det är, äfven
i detta fall med afsikt, ej angifvet hvar öppningens storlek
regleras. I en af beskrifuingarna, den öfver 15 cm. t. l. M/99
skulle möjligen recensentens missförstånd kunna förklaras, däraf att ordet öppning är satt i pluralis.
Hade recensenten varit korrekt i sin anmärkning beträffande sammansättningen af eldröret till 57 mm. k. M/ 89 B,
borde han hafva sagt, att det består af antingen man te! eller
mantel, band och låsring (hvilken för öfrigt i 1899 års lärobok benämnes låsmutter) eller slutligen mantel och låsring.
Vi ha f va varit starkt betänkta på att vid beskt·i fningen af de
olika kanonmodellerna icke · alls medtaga några uppgifter om
eldrörens byggnad, enär det för pjäsers praktiska betjänande
och vård synes sakna all betydelse. A t t i detta hänseende gå
allt för mycket i detalj, finna vi förkastligt . Att sålunda
exempelvis vid den ifrågavarande kanonen medtaga benämningen låsring (eller låsmutter), skulle bafva fordrat en definition på densan~ma, som åtskilde den från ett vanligt band.
En sådan återfinnes icke ens i 1899 Ars lärobok. Bland kärnrörets förstärkningsdelar hafva i den allmänna beskrifningen å
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sidan 4 därför endast upptagits mantlar och band, och åskådliggöres den principiella skillnaden mellan dessa af fig. l. I
anslutning härtill böra förstärkningsdelarn a till de allra flesta
57 mm. k. M/89 B Lenämnas mantel och band, i enlighet med
hvad boken angifver.
Recensenten anser, att det på hvarje särskild med säkerhetspendel försedd svår eller medelsvår kanon borde hafva anförts, att pendeln skall vara borttagen vid skjutning med tubkanon. I konceptet till läroboken var detta till en början
gjordt, men funno vi det lämpligare, att en gång för alla angifva det i kapitlet om tubkanoner, där det på sidan 183 står
följande: »Härjämte märkes, att vid skjutning med tubkanon
säkerhetspendeln ej verkar och därför skall vara borttagen.:.
Kanske har recensenten ej observerat detta.
På hemställan från marinförvaltningen s artilleriafdelning
lämnades från båda varfvens artilleridepartemen t våren 1906
en uppgift på fördelningen af 25 och 20 mm. tubkanoner, på
grund af lwilken den vid nämnda tidpunkt utgifna upplagan
af utredningsreglemen tet för ammunitionsuppbö rden, hvad tubammunitionen vidk:-~mmer, justerades. Korrekturet härtill kollationerades därefter på båda varfven några veckor före fastställandet af »Artilleri och handvapen». Tubkanonernas fördelning, hvilken bestämmes å vederbörande varf, infördes efter
ofvannämnda uppgift, af hvilken framgick, att för kanoner af
MjS1 och äldre modeller 25 mm. tubk. M/ 80 afsågos till 22
och 20 mm. tubk. M/79 till 16 pjäser. Undervisningsboke ns
uttryck, att 25 mm. tubk. M/80 })användes till de tiesta kanoner af M/81 och äldre modeller», förefaller därför hafva varit
riktigt. Om till äfventyrs tubkanonernas fördelning sedermera
ändrats vare sig på grund af ombestyckningar eller möjligen
utfärdade bestämmelser, kan väl läroboken icke klandras för
oriktiga uppgifter.
Att vid stufning af projektiler »mellauslag •, oftast af
tågvirke, skall användas», finnes icke föreskrifvet vare sig
i lärobokeu af år 1899, i artilleriexercisregle mentet, i ma-
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rioförvaltningens materialbeskrifning ar eller i ä m hetsverkets
föreskrifter för artillerimaterielens vård om bord. E o da tillfäl let, då mellanslag skall användas, är vid vissa svåra projektiler och där i ändamål att underhitta anbringandet af projektilsaxen. Detta blir sålunda ett undantagsfall. Om vid något
af varfven föreskrifter utfärdats om mellanslags an vändande,
vore det ju lämpligt, att föreskrifterna braktes till fartygsbefälets kän~edom; marinförvaltningen har i alla händelser ingen
kännedom om dem.
Likaledes vore lämpligt, om så gjordes, för den händelse
»anordningen för uppsättningsstånge ns belysande» (benämningen är hämtad ur marinförvaltningen s beskrifningar) bör ständigt vara påskrufvad siktinrättningen. Att den icke från början ar afsedd härtill, torde bland annat framgå af att plats
finnes för densamma i nattsikteslådorna, i motsats till hvad
recensenten uppgifver. Om ofvannämnda anordning skall sitta
påskrufvad, bör sålunda den ordinarie visaren i stället inläggas
på denna plats i lådan. Det är väl mycket begärdt, att man
skall behöfva misstänka tillvaron af dylika bestämmelser, för
att möjligen kunna vinna kännedom om dem.
Mot recensentens påpekningar, att ordet kullager vid ett
tillfälle förväxlats med rullager samt att behöfligbeten af föreskriiten om tätuingskabelns losskastande vid vissa torns vridning är tvifvelaktig, hafva vi intet att erinra.

Knappast någon instruktionsbok torde vara felfri, icke
ens 1899 års >>Artilleri och handvapen• . Att förbiseenden och
felaktio-heter kunna förekomma äfven i den nu föreliggande,
äro vi de första att erkänna. Där synas de emellertid vara
vida mera förlåtliga än i en s. k. recension, som gör anspråk
på att vilja rätta uppspårade feL Måhända k:mna d~ verkliga felaktigheterna del vis förklaras af att för mstruktwnsbokens utarbetande en tid af endast tre månader stodo under-
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tecknade ti ll buds vid sidan af annan tjänstgörin~ detta enär
boken önskades färcl ig redan ti ll föregående års skjutskola.
Receusentens älskvärda varning til l instruktionspersona len kommer därföre noga taget ett. år för sent - huruvida någon olägenhet däraf blifvit fö ljden, våga vi ej afgöra.
Maj 1907.

N. de Broen.

CJ. Lin dsström.

Kapten.

Kapten.

Ofvanstående genmäle har Red:s recensent funnit sig böra
bemöta med föl(jande:
Författarna börja med den förklaringen att de gärna
»unna» recensenten (oss) att »rifva i» föreskrifternas för kanoners rengöring ändring. Vi ha alls ej rifvit däri, vi ha endast
anfört tillkomsten af den ändrade generalordern som en ursäkt för att vi »rifvit i» (recenserat) elen boken i sin helhet.
Rifvandet i den har ej alls varit något nöje, men väl ett ledsamt arbete, som vi i tjät tstens intresse underkastat oss. Ledsnaden bar genom svaromålet hlifvit än ytterligare ökad, eller
hvad säges t. ex. om uppgiften, att som slutgiltig auktoritet i
rengöringsfrågan anföres yttrande af en af varfvets ru,.,tmästare,
en person hvars arbete ocb arbetsduglighet den ene af författama varit satt att öfvervaka.
Om namuändringar och deras orsakande af onödigt skrifveri säga författama att benämningar ej omkastas oupphörligen. Nej , men om det sker med tillkomsten af bvarj e ny 'JPPlaga af instruktionsboken, bero enoe af hvad hvarj e ny författare anser vara •i mån af behof», är det i det stora hela oupphö rl igen . Vi kunna ej finna vår recension »onödigt skrifveri»,
äfven om författarna finna det så. Skulle t. o. m . endast de
af författarna medgifna eller med tystnad förbigångna felaktigbeterna i ifrågavarande instruktiousbok genom vårt skrifveri
ha utsikt att blifva rättade, har skrifveriet ej varit onödigt.

En brist pa ansvarskänsla visar det dock att låtsa tro
det vi menat sådant. Endast en naiv ohmnigbet om hvao
namnförändringar vållar förrådsintendenter m. fl. kan förklara
sakens bagatelliserande. Vi fram hål la än en gång att benämMarinförvaltningen och att tills
n i no-ar fastställas af KunQ:l.
~
"'
Kungl. Maj:t beröfvat ämbetsverket denna makt, dess benämningar böra respekteras äfven af instrnktionsboksförfattare.
Veta sådana ej hvad som heter snabbskjutande kanon eller inte,
hänvisa vi dem till af Kungl. marinförvaltningen fastställda
)Benämningar och förkortao e beteckningar öfver flottans artillerimateriel>>, den nu gällande fastställd den 20 maj 1!:102 samttill
C!e af Kungl. Maj:t fastställda ritningarne, som upptaga dessa
namn.
Beskyllningen för inkonsekvens i beteckningen tillbakavisa vi ock. Den enr1a gång ss. är utelämnadt, där det skulle
stått, är vid ett citat, visserligen e·j just där ordagrannt, men
där vi ansägo oss bundna af den recenserade bokeus uttryckssätt.
»Utdragare» och »extraktol'>> förekomma mycket riktigt i
1899 års instruktionsbok omväxlande, men dock i full öfverensstämmelse med faststäl lda benämningar för de olika vapnen.
l> Förargelsen » öfver förekomsten af ordet »djup» i stället
för »bredd ,, i beskrifningen öfver regleringstuben till bl. a. 57
mm. ss. k:s M/8 9 B bromscylinder får stå för författarnas räkn ing. Vår kät1sla när vi läste beskrifni ugen var utes lutande
sorg öfver att sådant kunde skrifvas. Förklaringen är ej häller
gi f ven med »f elskrifningAn», ty att kalla godset genomgående
w·tagningar för refflor är åtminstone för oss nytt svenskt språkbruk, som ej ens finner stöd i förft1ttarnas eget arhete , där på
sida 5 ordet ret'fla. definieras som urtagningar i ett rörs inre
vägg.
Författarnas försök att rädda något af kardusäran godkännes ej häller, om ock det lyckats att i gam la förråd leta
upp tältclukskarduser. Åtminstone ligger antagandet nära till
hanels att detta endast ar en nödfallsutväg. Som det är skrifvet å sid. 26 måste den läsande bringas att tro det tältdms-
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karduser finnas till de i boken beskrifna kanonernas äldre laddningar, ty om andra användes några rader längre ned uttrycket »äldre kanoners laddningar» . Dessutom rekommenderade
vi uttrycket i 1899 års bok, som är kort och fullt korrekt.
Angående svaromålet på kritiken öfver rekylhämningsinrättningarna synas författarna först vilja gifva oss rätt angående vätskans och fjädrarnas inbördes funktion er, men plädera
för att man gärna kan lära orätt, bara det är lättfattligt. Principen är lika ny som öfverraskande. Sedan återtaga de dock
att
det synbara medgifvandet och förklara sin framställninob
felak»icke
rekylhämningen
af
hufvadparten
utföra
fjädrarna
tig» . Vi vidhålla att den är absolut felaktig och dessutom
farlig. För att till något mer än normal rekyllängd sammantrycka de två fjäderstaplarna i 57 mm. ss. k:s M/89 B bromscylindrar fordras en jämn belastning af 520 kg., om de äro
sammansatta af de styfvaste fjädrar kontraktet tillåter. Huru
stor del detta är af rekylkraften torde författarna själfva kunna
uträkna, och disproportionen växer med kalibern. Då kanonen med mekanism och pistonstänger (det rekylerande systemet) väger ungefär så mycket, framgår ock däraf att fjädrarna
endast äro beräknade för att vid högsta elevation med säkerhet framföra kanonen till och kvarhålla honom i affyrningsläge.
Farlig är framställningen därför, att den lätt leder därhän, att eleven från början får den uppfattningen, att när
fjädrarna, som ju sägas utföra hufvadparten af rekylhämnings·
arbetet, äro der och i ordning, det ej betyder så mycket om
ej bromscylindern är så absolut fylld med vätska, en villfarelse, som åstadkommer svåra haverier, h vilket ock några gånger inträffat.
Vi ha' läst beskrifningarna i sammanhang och ha' verkligen fått det så att säga matematiska beviset på den omnämnda felaktigheten vis a vis genomströmningsöppningarnas reglerande i stället för genomströmningsöppningens därigenom att
ordet stått i pluralis, men vi finna fortfarande det hela så
framställdt, som vore detta meningen. Vi hade så mycket

mindre skäl betvifta detta, som författarna på andra ställen i
boken lefvat på gam la, oklara reminiscenser och lavettage verkli gen funnits i flottan där hålens genomströmningsarea kunde
förändras , ehuru visserligen endast för att reglera hastigheten
af tillbordsgången.
Angående förstärkningsmedlet för »eldröret» till 57 mm .
ss. k. M/89 B, så ha författarna rätt att nu finnes alla 3 sätten,
men i alla händelser var ju den i boken meddelade uppgiften
minst sagdt ofullständig. Hur mycket eller hur litet som bör
stå därom hafva vi ej yttrat oss, vi vilja endast, att hvad som
står skall vara riktigt.
Vi anse ock att, ehuru under l:,eskrifningen på tubkanon
intagits bestämmelsen om säkerhetspendelns borttagande, hade
den bestämmelsen bort inflyta vid beskrifningarna af denna
mekauisme-del, hälst där nämnes ett tillfälle, då den bör vara
borta.
Angående tubkanon M/ 79 eller Mf80 ha vi endast hänvisat till gällande bestämmelser angående den förras användande i kanonen M/ 81.
Författarna medgifva att mellanslag mellan projektilerna
skall åtminstone i vissa fall användas, alltså är det ett fel att
ej angifva detta. Att flottans tekniska myndigheter ej därom
utfärdat föreskrifter, kan väl ej läggas oss till last. Att det är
nöd vänc1igt i andra fall för att skydda gördlar och göra staplama stadigare synes oss utan vidare klart. Det är ju ej i
egenskap af kompetenta fartygsbefäl, som författarna fått i
uppdrag att skrifva boken, utan har väl vid detta uppdrags
gifvande andra kvalifikationer förutsatts vara för handen.
Augående anordning för uppsättnings-stångens belysande
förklara först författarna att namnet är hämtadt ur >> Kungl.
Marinförvaltningens beskrifningar. » Vi fråga: ur h vilken?
(Namnet är för öfrigt riktigt.) Nej, här ha författarna ej läst
innantill, h varken i recensionen eller i beskrifni ngarna. H vac1
de i sitt svaromål hela tiden tala om och beskrifva är anordningen för uppsättnings-skalans belysande. Hade det stått på
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det an märkta stället å sidan 194 hade vi ej haft något däremot att invänd a. För den finnes plats i lådorn a, men för
anordnin ge n för upps ättningsstångens belysand e göres ej nu
obefin tlig plats bara ge nom författarn as påståend en . P å författam as för oss obegri pliga belåte nh et öfver att varnin ge n mot
bokens felakti gheter kom mit un ge fär l år försent svara vi :
»bättre sent än aldrig», för öfrigt förkl arade vi orsaken till
dröj smålet i bör jan af vår recension.
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