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Marinen under sistförflutna året. 

(Fnrts. från sid. 2't 11 äft. 1. ) 

IY . · ) 

Marinstabens verksamhet. 

Bland ä eend en , till vilka för slag utarb etats ell er öYet· 
Yilka yttrand en avgivits inon1 m arinstab en , må nä mnas: 

yttrand e öve r b etänkand e i fråga om tillfällig i n 
kvartering i f t·eclstid , 

y ttt'and e över b etänkande i fr åga om teupp ers och 
persedlars fortskaffand e i fredstid , 

ytt t'and e angåend e verkan vät•npliktshänsee nd e aY 
fast anställning vid mat'inen, 

yttl'ande övel' b e tänl<ancle i fe åga om värnpliktiga. 
som hysa samvetsb etiinklighetet· mot vämpliktstjänst
göring, 

yttra nde fJve J' vissa frågo r· fr ån försvat'Sl'evision e tt 
J'Örancle avkodning i de värnpligtigas tjänstgöringstid , 

fö r slag till bestämmelser rörande frivilliga motor 
håtskår ens medlemmat'S värnpliktsövningar , 

vissa föeslag m ed anledning av Fårösund s fästnings 
uecl läggancl , 

· ) IV ocl t fö ljanclc avdelning-al' är·o hämtade ur " Ber ättelse om vad 

r i kets styrelse sedan· sista Jagtima r ik sel ags sammanträde sig t i lldrag-it" 

ilv elen 12 j anuari 1920. 

Tidskri ft i Sjöväsei~det . 7 
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y tteande angåend e r ekry te ringen a \' t'ese t·yoff icer s

aspiranter , 
ytlt'ande över s' :en ska uncl eeoffic ersfö rbundets fram 

ställning röran de rekey teeingen av u nd erbefäl , 
yttrand e a t1 gåencl e b eredand e aY ciYilanställniug å l 

nl.tjänt rnanskav, 
t'Öl' Slag till å tgä t·d e e fiir Yal\.ansemas inom m arine n 

tterlb r· i tt gancl e, 
ytt eande angåend e resestipendie t· föe ä r11 11eslä eaee 

, -id skeppsgosses kolan. 
ytteancl e angåend e flottan s musikor·ganisatiou, 
·yttrande öYer för slag till å tgärde r för moLa rbetand e 

av könssjukd omarnas utb redning ifråga om krigsmän vicl 

maeineu, 
yttrand e a ngående organisation en av el en militärä 

tjäns ten vid fl ottans s ta ti on er , 
för slag till å tgärd er för minskand e aY minfaran, 
förs lag till provisorisk kungö rel se för h andelns och 

:;jöfarten.s tryggand e unel er krig, 
yttrande angåend e lotsning av krigfö rand e malds 

örlogsfartyg, 
utlåtand e angåend e kartverkskommissionens för slag 

till d ess organisation, 
utl åtande angåend e t elegrafstyrei sens hemställan om 

koncess ion å fartygsraclio stati on er, 
yttrande angåend e upprensning a \· ränna i Ox

djup et, 
utl å tande angåend e upprensning aY ledeena genorn 

T\ocljup e t och Finnhålet, 
yttra nd e augåencl e uppren sning av F'ål'ö sunds norTa 

inlopp. 
Ovanståend e fö r teckning upptage t· endast ett fåtal 

a vgivna betänkanden och i densamma ingå ej förslag, 

utarbetade enligt "_Närmare bestämmelser med avseende 

på marinstabens verksamhet i fredstid" , ej hell er förslag 

och utredningar av hemlig natur· . 
-~ ·-'!. 
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\ '. 

Utveckling och underhål l av marinens materiel. 

~1 ) Fartygs-, hus- och ondra byggnader. 

Nyb yggnadsarbetena å paw;arbåtarna Gustav Y oclt 

Drottning Victoria samt å till byggnad anb efalld a uncl er 

vattensb å tar hava fortgå tt. 
Kanonbåten Biendas ändrin g till depåfart yg ä r· av 

slutad ävenså ändeingen av minfa rtyget Clas Fleming. 
Pansarbåten Sveas ändring till depåfadyg h a e fort

gått. 
Byggandet av bärgningspråm och bå egningspontoll 

för und ervatt ensbåtar h a e fortgått. 
övningsbriggen Falken hae iståndsatts eft ee g rund 

stötning. 
Arbet ena föe anläggning av docka vid Gustafsviks 

örlogsdepå hava fortgått. Bergmassan ät· till omkring 

hälften utsp rängd. Fångdammen ä r' i det närmaste fär 

di g . 'J'ransform ato t' stati on en föe depån ä e färdig. Jäm
\·ägsspåe hava anordnats och J;;ajaebete n utförts . 

El ekt risk b elysnin g hae anordnats i marinens föe 

t·åd sanläggningat' Yid N o t viken. 
För anordnan de av teansformatol'- och omfonnare

station vid GötebMgs örlogsdepå hava a eb eten och an 

skaffningae verkställts och i det närmas te avslutats . 

Byggnader föe m ark etenteri och aeb etarkök å flot 
lans varv i Sto c kholm äeo uppföecla . 

Arb etena m ed uppförand e av a rbetaehostad shus i'1 

Saltö vid Karl s krona hava fram skridit så lång t, a tt aY 

byggnad en , SOm a r avs eeld att Uppföras å tomterna 3 , 11· 

och 5 , d en del , som ä r b elägen inom tomt n :r 3 , äe upp

förd och försedel 1ned yt ted a k. Inredningsarbetena pågt\. 

inom denna byggnadsdel och b e r'älmas elensamma vaea 

fullt fäeclig el en 1 april 1920, vaeigenom 3 lägenhete r 

om 2 rum och kök samt 15 lägenhe tee om 1 r' um och 
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1-::ök bliva tillgängli ga . Å intill liggande tomt n :r ~~ hava 
sprängnings - och murningsarb eten för gnmden påbörjats. 

·vid fl ottans varv hava utöver de arbeten, vilka äw 
att hi:inföl'a till fartygsmaterielens reparation, unel erhåll 
nch kla r· gö ring fö t· expedition, även ulföds a rb eten fö t 
nybyggnad av mindre båtar samt för uppförande av nyö 
och ändring av äldre byggnad er m . m ., varjämte tub ete n 
i ga us ka sto r uts träckning u tförts fö t· en skild a . 

Logementsfartyge t Eugenie och pansat'båtarna Hil 
clur' och John Ericsson hava uteangerats oc h me cl uucl a u
lag av vissa delar fö rsålts. 

b) Kustfäslninganw. 

Fårösuncl s fästning har n edlagts . 
Arbeten m ed av riksdagen bevil jad e medel hava UH

der åre t fortgått. Någo n nä nn a ee recl ogöeelse för dessa 
a rb eten tM cl e, m ed hänsyn till arbetenas beskaffenhet, 
här ej b öea lämnas . 

c) A rtill erimateriel m. m. 

En d el artill erimateri el fö r· uneler byggnad va r· a nd e 
fal't~-g har levereeats. 

Komplettering a, - fartygs och fä stningars art illeri
arrnnunitionsutreclning l1 ar ägt mm. 

Y I. 

Mariilens övningar och undervisningsverk. 

Flollrms minförstöringsarbcten, övningar och undervis
ningsverk m. m. 

.\ fl ottans rustad e faetyg h ava varit anordnade skjut -. 
signal - , torped - , undervattensbåt- , min- , maskin - , korp
eal- och rekrytskolor samt .yr ke s l.;- ur se r fö r så
v ä l s j ö m a n s k å r e n s m a n s k a p s o m i t j ä n s t v a-
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I"a nde värnp lik tiga, varjämte under office rs- , k orp
ral - och rekrytskolor för personal av nyssnämnda kate
.goriee jämväl varit anordnad e å flottans stationer. 

Pausarkryssa!'en Fylgia utgick på h östen på ex p ed i
tion till Nordamerika och Västindie n. 

Ku stflottans fartyg haYa, vid siclan av r eglemente
r ade övningar för h öjand e aY pe t·sonalens sj ömannaegen
skaper , tjänstedugligh e t och yrkess kickligh et samt fl ot 
tans keigsberedskap, tagits i anspråk för b eva k.nin g 
a v m i n f ä l t , m i n f ö r s t ö r i n g o c h m. i n s v e p n i n g 
'ävensom för b evakning av fiskeplatser, transporter till 
Åland m. m. Nämnda minsvepningar hava: pågått i 
Alanel s h av och u.tanfö r Stoc kholms skä egård , vaej ämte 
på västkusten kontrollsvepning utanför 'l'istlama ägt rum. 

Därjämte h a r uneler hela året förstöring av ilanddrivna 
e ll er i nä rh eten av land sj äh·ankracle ell er deivancl e mi 
n or för siggått genom för so rg av fl ottans fartyg med 
hj älp , vad b etr'äffar Go ttland s kuste r, av pe rsonal fråu 
kustartill eriet . Unel er minförstöringsarb etet har ett an 
tal av över 800 minor blivit umler år et oskadliggjorda i 
farvattnen kring Sve eiges kustee. 

Y a p e n ö v n i n g a r f ö t' d e v ä r n p l i k t i g a hava 
varit anoeclnacl e jiimlikt § 27 vämpliktslagen. 

På g rund aY influensa-epid emi hava vederbö rande 
b efälh avar e i stor u tsträckning medgivits rätt att b evilj a 
t j ä n s t l e d i g h e t åt vämpliktiga, som ic ke Yarit fö r' 
t j än sten oundgä ngligen er f o e el er liga. 

J ämlikt lag angående b efei else för v ä r n p l i k t i g a 
av t 9 '1 8 å r s kl ass f råu full görand e av viss värn
pliktstj äus tgörin g i fr edstid m. m. hava av lagen b eeörd a 
vä rnpliktiga b efriats f r ån viss del av dem åliggande 
tjänstgöring i fr edstid. För icke vapenföea v ä r n p l i k 
t i g a a v t 9 t 9 å r s J;:_ l a s s, med undantag av dem, som 
nämnas und er B .ell er C i väenpliktslagen § 27 mom. 2 , 
h ava jämlikt lag om i.lnclracl utbildningstid föe vissa vän1-
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pliktiga av '19'19 år s klass m. m. order om förkodad 
fe edstj änstgöringstid utgått. 

S k e p p s g o s s a e n a s und eevisnin g och övningat · 
hava b edrivits enlig t pl an. 

S j ö k r i g s s k o l a n s verksamhet såväl ilaucl som 

ombord h ae fortgått enligt utbildningsplan en . 

Und ervisningen i s j ö k r i g s h ö g s k o l a n ha e på
gått med fullt antal elevel'. 

Handvapenskjutskol a , artillel'ieldled ningskms och 

militärpedagogisk lun·s hava und ee h ös ten Yarit anorcl
nade för officerare. 

För arbeten med m i l i t ä r l e el e r ävensom för öv

t'iga s j ö m ä t n i n g a r hava särskilda fartyg varit ru s tade. 

K ustartilleriets skolor och övningar. 

För elen fast anställda per so nal e n hava 

skolor och övningar fortgå tt enligt gällande bestämmelse t·. 
V a p e n ö v n i n g a r f ö r d e v ä r n p l i l;:_ t i g a hava 

varit anor·dnade enligt gällande b estämmelser. Repeti

tionsövning för vämpliktiga har pågått i inskeänkt om 
fattning enligt gällande lag. 

\'II. 

Chefens för kustartilleriet stabs verksamhet. 

Inom chefen s för kustartill eriet stab hava, bland an

nat, utarbetats och avgivits följ and e förslag och y ttJ·an
den , nämligen: 

/rirs lag: 

å vissa uniformsp eesedlar och g eadb et eckningar u. 
försöksuniform samt till vissa änd ringar med avseend e 

på grad- och yrkesbeteckningar till gällande uniform, 

till å tgärd er , som b öra företagas i samband med ned -
läggand et av Fåeösunds fästning, · 
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rörande in- och utl'yckningsdagat· för å t er stående· 

kustartill eriets värnpliktiga av '19 '18 års klas s, 
å inryckningsd agae föe kustartill eriets värnpliktiga 

av '19 '19 år s klass , 
till åtgärd ee för avhj älpand e av den r ådand e bristet, 

på bostäder för offic erar e och undewffi ce rar e i Vaxholms 

fästning , 
till åt skilli ga ändeingar i t· eglemente för mat·inen. 

d el III , 
till ä ndringar i b estämm else r m . m. b eträ ffande h e -· 

väeingen tillhörand e värnpliktiga, 
till tjänstgöl'ingstidee föe vämpliktiga under å t· 

l920; 
yttranden : 

angående anmälningsskyldi ghet vid ankomst t iJ l 

ktlstfästning m. n. p latser, 
angående tilloppet t ill statstjänst m. m. , 
angående underb efä ls- och und e r·offic e l'Sl'eluyte 

eingen vid kustartilleret m. m. , 
angående eventuell ned sättning av tjänstgörings 

tiden för kustal'lilleriets icke vapenföra väenpliktiga av 

19 '19 års klass, 
över förslag till löne - och pensionsförbätt t·ing fö t· 

personal å marinens r ese t'vstat, 
angåe nde förslag att upprensa Kodjupet och Finn · 

hålet , 
övee b etänh.-a,mle rö t· ande civilanställning åt uttjänt. 

manskap , 
angående b ehov av sä t·skild a besiktningsm än fö t· re

gementena och kustfästningae av 'l :a kl ass, 
rörand e tj änstgö ring vid fr anska armen och marinen. 

angående ifdtgasatta föreskrifter föe befo rdean a' 

musikdirektör , 
angående till erkännand e av pension till officerare i~ 

flottans r eserv, utnämnda jämlili::t nå diga föeorclninge n 

den '13 decemb ee '1915 , 
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angående förplägnad sanstalt i Vaxholms fästning, 

angående ifrågasatt förkodning av vämpliktigas av 
1919 åJ'S klass utbildningstid. 

Slutli gen hava eJ-t fl ertal föJ;slag, y ttrand en och ut

l' edningaJ' aY h emlig natur utarb etats. 

YIII . 

Sjökarteverket. .. 
Jämväl år 19 19 hava på grund av utav el ydielen b e 

roende förhållanden sjömätningsarbetena givit mindre 

l' esultat, än som beräknats. 

'l'riangulerings- och sjömätningsarbeten hava ut 

fö d s i Västernordancls , Stockholms, Söclermanlancls. 

·v äs t erås, Hallands samt Göteborgs och Bohus läns om 

råden och har däruneler sjömätts: 

i skala 1: 10,000- 1: 20 ,000 en y tvidd av 18,6 kv. -mil , 

. , 1: 50,000 , , , 52 ,7 , sam't 

. , 1: 200,000 ,. " 115 ,3 " 

Sjömätningsarbetena i Mälaren i och för upptag

ning av förcl jlipacl farled i samband med utvidgningen aY 

Rö dertälj e kanal hava i det allra närmast e slutförts . 

En offi cer har beretts till fälle att m edfölja en han

d elsexp edition till m ynningen av floelen Ob i Sibil'i en föl'' 

inhämtallCi e aY kännedom om sjöfartsförhålland ena i 

Karahavet och ObYiken. Denn e officer h ar upprä ttat b e 

s krivuing över seglingen i nämnd a farv atten. 

'l'v tt uya sj ökort han . uncl e !' året utgivits . 
A\· sjökort hava uncl e1' tid en 1 j anuari- 15 no

vember försålts : 
a v s törre korttypen .. , . ... .. . .. .. . . .. .... 20, 323 st. och 

.aY mindre koi' ttypen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 ,96 8 , sam l 

.av " Svensk lots" .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . 1,1 03 ex . 
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IX. 

Nautisk-meteorologiska byrån. 

Näutisk -m eteorologiska byråns YeJ' ksamhel h a r un 

der 191 9 fo rtgått i huvudsakligen samma uts träckning 

som förut och enligt sarmna p lan , som följts uneler se

nare år . De av värld s kriget förorsB. kad e ins kränknin

gama ha \ a ännu icke fullt upphört , men fl oc k något 

minskats und er å ret. c 
En ny obse rvationsplats ha r tillkommit, nämligen 

• fyrfartyg e t ölaijd srev . 
De m agu et'l s ka r ekognosceriugarna hava för·lagts till 

Gottland och Go ttska Sand ön samt Stockholms yttee 

skä rgård. Bear betningen av tidigare unel e rsökta s tö 

l'ingsomrtlden h a l' fortsatts och hava und er året tvenne 

specialisogonko 1' t över elylika s tä ringsområden publi

·cerats. 
Sakli:unnigullåtawleu och utr edninga t· h ava län1nats 

av byrån i fullt samma utsträckning so m uncl e t' för egå

ende å r . 
\ ' icl byråns kontrollstatione r och speciellt vicl koll 

troll stationen i Stockholm har a rbetets omfattning rönt 

en utomordentligt starkt s tegrad tillväxt. 
Antale t fartyg i teaHSoceanisk fart , vilka utfört ob

servationsarbet. e å t byrån , ha e und er å e et minskats än yt

t erligar e genom fartygsfö rlus tee, vid vilka äve n b yeuns 

förråd av för sådant ändamål disponib la instrumeut lid i t 
en be ld aglig mins lming . 

X. 

Lotsverk et. 

F ör· Salvorev iuom mell e1' sta lotsdistriktet h a r a u 

skaffats en agalys - och ljudboj och föe sö dea lotsdi.s trik

Let h ae anskaffa ts en agal ~rs - och ljudboj i r ese rv . 

• 
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Vid Röclkallens , Skags och Björns fyrplats er h av<:l 
anordnats mistsignalstatio.ner, b estående av motordrivmt 
mistsirener för komprimerad luft. Vid Skags freplab 
har i sammanhang härm ed uppförts ett nytt fy rmä sta r 
hus. 

För fyrbelysning i Singö skä rgård hava uppförts ~> 

stycken 6 :e ordningens agafyrar , nämligen å HalvvägerJ , 
Lamskärshällan, Hensviksucld e, Kälsholmen och Långri
skär. 

För fyrbelrsning i farleelen från Oxdjupet till Halv 
kakssundet samt över Askrikefjärden till Stora Vi:ieta11 
hava uppförts 5 stycken 6 :e ordningens •agafyrar , näm 
ligen å Södernäs, 'l'ynningö , Karl suclcl , Granholmen och 
Västra Haga. Denna f yrled har tillkommit i samband 
rnecl upprensaneJet av Oxdjupet. 

A Slagstaholme i Mälaren har anordnats en 6 :e onl
ningens agafyr. Denna holme är belägen i farleelen 
Stocld1olm-Söclertälj e. 

A Donsö huvud i södra infartsl eden till GÖteborg ha1· 
uppförts en 6 :e ordningens agafyr. 

}\ ö stergams holme öster· om Gottland ha r fyrplat
sen flyttats från västra siclan av holmen till el en östra, 
varest uppförts ett nytt fyrtoen och nytt bo stadshus jämte 
behövliga uthus. l fyrtornet har uppsatts en motordri
ven mistsiren för komprimerad luft. A västra siclan av 
holmen har uppförts en 4 :e oeclningens agafyr. 

Vid Dämmans fyep lats h ae ombyggnadsarbetet aY 

vågbeytaeen avslutats . 
Vid Glommens frskehamn å Rallanelskusten har an 

ordnats en livräclaningsstation, i samband varmecl liv 
räcldningsstationeu vid Smögen å Bohuskusten indragi ts . 

A fyrskeppet Grepen har anordnats en ny fyrapparat 
(Ich en maskindriven mistsiren för komprimerad luft. 

Vid Husmus, Löruclclens , Kråkskärs, Kråkö , Sunds
mars och Tolvöregrunds fyrar ha r fotog enb elysningen 
utbytts mot agabelysning. 
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XI. 

Navigationsskolorna. 

Vid rikets navigationsskolor hava und er· läsåeet 191 8 
-'19 varit inskrivna i navigationsavd elningen 289 elever , 
.av vilka 48 utexaminerats såsom skeppare, 106 såsom 
styrmän och 81 såsom sjökaptener samt i maskinistav
d elningen 181 , av vilka 36 avlagt 3 :e m askinistexam en , 
78 2 :a masl\.inistexarnen och 48 1 :a maskinistexamen. 
Antalet av dem, som , utan att såsom elever hava t illhört 
:-;kolorna , anmält sig t ill unel ergående a ' exam en, har ut 
gjort 55 , av vilka tre avlagt sj ökaptensexamen, 17 s tyr 
mansexam en, 'l 1 :a maskinistexamen, 3 2 :a maskinist
examen och 12 3 :e maskinistexamen. 

XII 

Utfärdade författningar. 

Uneler år 1919 hava på chefens för sjöförsvarsde 
partementet föredragning fö ljande författningar utfär
dats , nämligen: el e n 7 m a r s: kungörelse angående 
vissa ändringar i och tillägg till förnyad e reglem entet fö r 
~jökrigsskolan elen 8 oktob er 1915 (n:r 382; elen 28 
m a r s: kungörelse angående ändrad lydelse av art. IV i 
förnyade reglementet elen 24 maj 1864 (n:r 32 ) för 
präst er skapet vid amiralitetsförsamlingen i Karlskrona ; 
(l e n 2 5 a p r i l: kungörelse angående ändrad lydelse a'' 
~ 7 i förordningen den 3 d ecember 1915 (n:r 523 ) an~ 
gå end e reservstat för marinen; s a m m a el a g : kung ö 
relse angående ändrad lydelse av § 1 O m om. 1 c) i kun
görelsen elen 18 juni 1915 (n:r 239) angående antag
ning, utb ildning och pensionering av befäl i kustartill e 
J'iets reserv; s a m m a d a g : kungörelse om ändrad ly
delse av det i § 2 i kungörelsen den 31 december 190 i 
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(n:r 14 7) angående antagning av m anskap vid flull a 11 s 

sjömans kå r genom koutr'akt omförmälda fo r·mul ä r ! · 

d e n 9 m aj: kungöeelse angående fo rtsatt tlllämpuing 

av genom kungö r else den 28 n ovemb er 1913 (n :r 33 4 ) 

beslutat tillägg till de i reglem entet för na,-ign t' onsskn 

lom a i riket den 29 rnars 191 2 (n:t• 55 intagna över 

gångsbestämmelser ; d en 6 juni : kungö r'else angåe12ri n 

grund er för tillfäll ig lön eföebättring unel er år 1920 för· 

viss personal vid marinen ; s a m m a el a g : kungö r· e lse 

angåend e vill kor och b estämmeJsee för t'ttnjutaud e av till 

fällig löneförbättring unel er å t· 1920 för viss p eesou al vid 

maeinen ; d e 11 1 9 j u n i: lag om öveeföeing till h iit·en 

av vissa maeinen til l el el ad e vär'npliktiga av 1919 års 

klass; s a m m a d a g: kungörels e om ändrad lr delse av 

§ 9 mom. 2 i föeol'dningen angåend e t' eservstat för m a 

r·inen den 3 decemb er 1915 (n :r 523 ); cl e u1 a u g u s ti: 

kungörels e om ändring i och till ägg till kungörelseu cler1 

18 juni 19 15 (n :r 2 38 ) angåend e antagning, utbi lclnj ug 

och pensionering av b efäl i fl ottans res en ' ; s a m JP i l 

<la g: kungö relse om ändrad lyclelse a ,- § !~ m om. J i 

kungörelsen den 18 j uni 1915 (n:r ;238 ) augåeud e an

tagning, utbildning och pension eeing av b efäl i flottans 

reserv; s a m m a el a g : kungöeelse om än d e ad lydelse ax 

§ 4 mom. 1 i kungö relsen den 18 juni 1915 (n:r 240 ) 

angående utbildning till r eseevofl'ic e t·saspieantee av vid 

sjöm anskå een anställd a korpral e e ; ct e n 2 5 a u g u s ti: 

kungörelse angåend e upphävand e av kungö rel sett den 1 

n ovember 1918 (n :e 839 ) med v issa b estämm eJsee för 

sjöfarten till och fr·ån Stockholms sJ-:ärgå rcl ; d e 11 2 ~) 

a u g u s t i: kungör else angående grunder för pens ions 

föebättl'ing för viss pet'sonal vid m a einen; s a m m a el a g: 

kungörelse angåend e visst tillägg till gällande gn.ll1der 

för p ensionering av flottans befäl och unel eeb efäl med 

vederlikar m. m.; s a m rna el a g : kungörelse angåeno~ 

förhöjning i pensioner genom flottans pensionskassa till 

avskedad e båtsmän (marinsoldat ); d e n 20 sep t e m-
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b e r : ins teuktiou föe m a einförvaltniugeu ; s a m m a d a g: 

instruktion för ch efen för m arinens fl ygväsemle; el e n 

t O o k t o b e e : föeonlniug m ed nä rm a re före s krifter au

gående godkännand e av fadygskompasser; d e 11 2 l~ o k 

t o b e r: kungö relse om vissa ändringar i kungö t'elseu 

elen 31 augu sti 19U: (u:r 235) ,om anställning i kustar 

tilleriets r eseev av p er sonal , som föeut t illhört kustaet il 

leeiets stam ; s a m m a el a g: .kungö r else om vi ssa äncleiu 

o·ar i föra fl-ti ningen elen 3 cl ecemb ee 1915 (n:r 500 ) an 
o . 
gående ansbillning i flo ttans eeseev av personal, som förut 

tillhört någon av flottans m ilitära kå eee ; d e n 3 1 o k

t o b e r: kungörelse angående tillämpning b eteäffancl e 

kustfästningaena av b es tämmelserna i kungö relsen deu 

3 augu sti 191 4 (n:e '109 ) angående keigspoliseeglemente 

för hä ren ; elen 5 dec e mber: eeglemente för fl o ttans 

pensionskassa ; el e n 1 2 d e c e m b e r: kungörelse angå

end e tilläggsarvoden uncl ee åe 1920 åt skepp smä tare föl' 

vissa förrättningar ; s a m m a el a g: kungö r else angåend e 

i:i.nd t'acle b estämmelser om skeppsm ätningsväsendet; el e u 

'l 9 el e c e m b e r: kungörelse angåend e. vissa änctringae i 

t• eglementet föe navigationsskolorna i riket deu 2 9 mars 

191 2 (n :e 55 ); sa mma da g: kungö relse angåend e 

vissa ändringar i kungörelsen elen 29 mars 191 2 (n:e 56 ) 

angående navigationslärarexamen; d e n 3 1 el e c e m b e r·: 

kungö rel se om ändeing av § 2 3 i föeorclnnigen elen 3 de

cember 1915 (n:r 523 ) angående r eservs tat föe maei

uen; s a mm a d a g : kungörelse om än d ring av § 1 O i 

kungörelsen den 11 decembee 1914 (n:r 475 ) angåend e 

antagning och utbildning av kus ta rtill eri l.;.adetter . 

XIII. 

Kommitteer. 

'På föredeagning av chefen för s jöföPsvarsdepar·te

Inentet: 
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Sakkunn·iga för verkställande av utredning och uppgö
m nr/c av f'örslag rörande erforderliga ändringar i marin'förvrclt
nin·ge71S organisation m . m. 

Genon1. nådigt beev el en 27 april 1917 har Kungl. 
:vraj :t bemynd igat ch efen föe sjöförsvarsdepadem ente L 
a tt tillkalla h ögst sex sakkunuiga personer , vaeav en ord
fö rand e, för att inom departem entet biträda med ver·;,_ 
ställand e av utredning och upp gö rand e av för slag rörande 
erford erliga ändringar i marinförYaltningens organisation 
samt därmed sammanhängand e författningsändringar· . 
:vr ed s töd härav tillkallade depart em entschefen el en 7 maj 
l D 17 följ and e personer att verkställa sagda utredning, 
nämligen viceamiralen G. Dyrssen , ordförande, leelamo
ten av rikselagens första kammare , förlikningsmannen S. 
H. Kvarnzelius, statskommissari en Chr. L. 'J' enow. amira 
litetsr ådet H. Wolff samt kaptenen vid kustaetilleriet K 
S wensson. 

De sakkunniga hade unel er år 1918 uppgjort för slag 
till en omfattand e omorganisation av marinförvaltningen , 
innefattande förvaltningens uppdeland e, under llibehålleu 
benämning av marinförvaltningen, på två med varandeä 
sidoordnade överstyrelser , den tekniska överstyrelsen och 
·elen ekonomiska överstyrelsen . I sammanhang därm0d 
hade uppgjorts förslag dels till ny stat för marinförvalt
ningen och dels till förnyad instruktion för densamm a 

Sedan em ellertid Kungl. Maj :t genom nådigt beslu L 
,cJen 15 november 1918 uppdragit åt de sakkunniga att 
snarast möjligt avgiva yttrande och förslag beträffande 
·ej mindre erforderliga åtgärd er i syfte att åt cheferna fö r 
marinförvaltningens olika avdelningar skulle överlämnas 
beslutanderätt i störr e omfattning än dittills, och sårne
·delst lindring i chefens för ämbetsverket arbetsbörda 
samt behövlig decentralisation av· arbetet inom ämbets
v erket skulle kunna ernås , iin även de övriga anordningar· 
1 avseende å ämbetsverkets organisation, vilka kunde an-
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ses snarast möjligt böra genomföras och som kund e åvä 
O'abringas utan riksdagens medverkan, och Kungl. Maj :1. 
rillika föreskrivit , att m ed de sakkunnigas behandling av 
ft•ågan om marinförvaltningens omorganisation i övrigt 
.skull e tillsvidare ans tå, hava häreft er de saklmnniga slu t
fört det sålunda begränsade arb etet; och hava de den 3 
f ebruari 1919 i enligh et med det sålund a lämnade direk
tivet avgivit förslag i ämnet. 

Ko stnaderna för de sakkunnigas utredningsarb et e 
h ava uppgått till 28 ,195 kronor 39 öre . 

Saldwnnign tör verkställande uv omarbetning av gällande 
f örordning angående lotsverket och därmed sammanhängande 
j' örj'attningar. 

Den 22 september 19'17 bemyndigade Kungl. Maj:L 
chefen för sjöförsvarsdepartem entet at t tillkalla högst 
sex sakkunniga personer, varav en oedförancle och en 
sekreterar e, för att inom departementet biträda m ed 
verkställand e av omarb etning av gällande förordning an
gående lotsverket och därmed sammanhängande författ 
ningar . Med stöd av beröeda bemyndigande hae departe
mentschefen samma dag utsett följande personer att 
veekställ a för enämnda a rbete, nämligen kommeeseråcl et 
C. Malmen, ordförande, samt direktören G. Carlsson i 
Göteborg, mästerlotsen och lotsfö rmannen A. O. Hjalmar 
i Landskrona, h ovrättsrådet G. W. Masreliez, jämväl i 
·egenskap av sekreterare, byråch efen i lotss tyr elsen J. A. 
Sjöberg och sjökaptenen M. Svensson. 

Sedan direktören Carlsson på egen begäran elen 20 
novemb er 1917 entledigats fr ån uppdraget , har direktö
ren P . A. Welin å Lidingö n samma dag blivit utsedel till 
-sakkunnig i direktören Carlssons ställ e. 

På grund av nådigt bemyndigande den 16 novemb er· 
1917 har chefen för sjöförsvarsdepartementet dels elen 
18 mars 1918 utsett kommendörkaptenen A. Hägg att 
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såsom sakkunnig deltaga i berörda arbeten, i vad de avse 
lotsplikten och andra försvarets intressen berörande 
spör smål , dels ocJc el en 29 oktober 1919 lotskap tenen 
O. H. Stenberg i Göteborg att såsom sakkunnig deltaga i 
berörda arbeten vid b ehandling av frågor , som angå lots
ningens förrättande, lotstaxors uppställande, uppbörd en 
av lo tsavgifter , särskilda ersättningar, som i vissa fall 
skola utgå till lotsarna, sam t vissa ändringar i t j än s tgö
ringsreglementet för lotsverket 

Hovrättsrådet Masreliez har på därom gj ord fram
ställning blivit den 19 juni 1919 entledigad från och med 
den 1 augusti 191 9 från uppdraget att vara de sakkunni
gas sekreterare . 

Den 9 maj 191 9 ha r Kungl. Maj:t uppdr· agit åt de 
sakkunniga att vid full görande av det lämnade uppdr·aget 
jämväl taga frågan om lotsp ersonalens skyldighet beträf
fande anskaffnings- och und erhålls - m. fl. kos~nader för 
tjänstebåtar und er övervägand e och därutinnan feam
ställa förslag. 

Under år 1919 hava de sakkunniga fortsatt med atL 
utarbeta förslag huvudsakligen till ny förordning angå
ende lotsverket och till ändring i tjänstgöringsreglemen
tet för lotsverket, samt efter det uppdraget r örand e lots
personalens tjänstebåtar meddelades, inriktat sitt arbete 
väsentligen på dithörande frågor och därutinnan, blanrl 
annat, verh.:ställt omfattande utredningar. 

De sakkunniga hava und er år et haft överläggningat: 
med särskilt tillkallade representanter för segelfartens 
intressen , i vad dessa intressen b eröras av de sakkunniga" 
arb et e. 

De sakkunniga, vilkas arbet e krävt ökad tid till följ c f 

av uppdraget rörande lotspersonalens tjänstebåtar, haYa 
und er å r 1919 icke hunnit slutföra sitt uppdrag, men 
torde detta vara avslutat inom en nära framtid. 

Kostnaderna för ifrågavarande sakkunnigutredning 
hava hittills utgjort inemot 35 ,200 kronor. 
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Sakkwmiga för verkställande av förb eredande u/ red'ninfJ 

och avgivande av preliminärt förslag rörande en m era ration ell 

uppställ11'in·g uv utgifterna under riksstatens femte huvudtitel. 

På geund av chefen för· sjöför svarsdepadementet 
den 9 novemb er 1917 givet bemyndigande a tt tillkalla 
h ögst tre sakkunniga personer, varav en ordför ande , fö r 
att inom departem entet biträda m ed ved'-ställande av för
beredand e utr edning och avgivande av p reliminä rt för
slag rörande en m era rationell uppställning av utgifterna 
unel er riksstatens femte huvudtitel tillkallade departe
mentschefen den 16 samma månad generalkrigskommis
sarien F. E. Bergenh oltz, ordförande, r evisionskommissa
I'ien K. M. Kinnander och marinintendenten av 1 :a graden 
R. C. rr. Näsman, samtli ga i Stockholm, att verkställa be
rörda arbete. 

De sakkunniga nava elen 26 april 1919 avgivit för
slag i ämnet. 

Samtliga kostnader för ifrågavarande u trecl niug han 
uppgått till 13,324 kw nor 32 öre. 

Genom nådigt brev elen 13 augusti 1919 uppclwg 
Kungl. Maj :t åt bemäld a sakkunniga att taga frågan om 
förändrad uppställning av anslagen å femte huvudtiteln 
unel er fömyad omprövning samt att avgiva det yttrande 
och förslag, som därav kund e föranl edas. I samband 
därmed bord e jämväl ver kställas unelersökning rörande 
d'e eventuella mindre väsentliga ändringar i de maeina 
myndigh eternas organisation och verksamhet, som häeaY 
kunde påkallas. Samtidigt bemyndigade Kungl. Maj :t 
chefen för sjöförsvar sdepartementet att tillkalla ytter
ligare högst två sakkunniga personer, varav en represen
tant för marinen samt en utom m arinen stående, på bucl
getteknisl;:_a området förfaren person, för att jämte nyss
nämnda sakkunniga deltaga i berörda arb ete. Med stöd 
av detta bemyndigande har chefen för sjöförsvarsdeparte
mentet elen 30 september 1919 för berörda ändamål ut-
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sett konteramiralen A. B. Juel samt öve edire ldören, filo
so fie doktor J. L. \ Videll , båda i Stockholm. 

De sakkunniga hava genomgått stör' r e delen av del 
före liggande för slaget och därvid veesktällt en förbee e
clande prövning av cl e punkter i förs laget, mot vilka an
märkningar blivit framställda. 

Kostnad erna h i:\.l'för haYa uud ee år 1 !H 9 uppgått till 
l ,692 h onor. 

Sakkunnrga för v erkstiillunde av utredning och avgivande 

(IV fö rs lag i fråga om erforderliga b es tämm elser b eträffande 

dau lön arnas vid' marinen anställande, avlöning och pension e·· 

rin g m. m. 

Genom nådigt brev el en H september 1918 har 
Kungl. lVIaj :t bemyndigat chefen för sjöförsvarsdeparte
Inentet uppdraga åt de enligt nådigt brev elen 23 novem
ber 1917 tillkallade sakkunniga rörande månacls lönarnas 
vid marinen anställande , avlöning och pensionering m. m .. 
nämligen dåvarande kommendörkaptenen av 1 :a gradeu. 
numera kommendören H. A. M. Eneström, ordförande . 
ledamoten av riksdagens första kammare , r edaktören C. 
G. J~kman , ledamoten av riksdagens andra kamm are, re 
daktören J. A. Ingvarsson och kontrollanten vid flottans 
varvs i Karlskrona ingenjördepartement rp. Langwagen, 
att inom departementet biträda jämväl m ed verkställande 
av u tredning och avgivande av förs lag i fråga om edor
d erliga bestämmelser beträffande de vid marinen med 
el ag- eller timlön anställda personers (daglönar es) an
ställ ande, avlöning och p ensionering samt dä rmed sam
manhängande frågor. P å grund av detta bemyndigand e 
uppdrog ch efen för sjöförsvarsdepartementet åt b emäld a 
sakkunniga att verkställa ifrågavarande utredning. Att 
biträda med samma utredning tillkallades samtidigt yt 
terligare två sakkunniga , nämligen marindirektören I. J . 
Falkman och öve ringenjören O. E. Smith, och u ppdrogs 
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i samband hänned dessutom åt daglönaren vid flottans 
varv i Kadskrona J . O. K. Olausson att inträda bland de 
sakkunniga i ställ et fö r kontr'ollanten Lang\vagen , vilken 
i och m ed slutförandel av utr edning röeancl e månadslö 
narna avgått fr ån d-et lämnade uppdraget. Av de sak
kunni ga hava redaktören Ingvaesson och överingenjören 
Smith avlidit , elen förre den 27 cl ecemb e t' 1918 och elen 
senare el en 9 mat'S 1919, och hava såsom e r 
sätta r e för dem t illkallats ledamoten av rikselagens andea 
kammare , redaktören P . A. Hansson i Stocl;:.h olm samt 
ingenjör' en G. R. Ag r· en i Råsu nda. 

· De saldmnn.iga hava utarbetat för slag till allmänna 
bestämmelser för marin ens arbetare salut till hä rav fö r
B.nleclda ändringar i reglemente för mar'inen. Utred
ningen av pensioneringsfrågan har fortskridit därhän, att 
cl e sakkunniga kunnat låta verkställa berä kningar angå
end e kostnaderna för ett tilltänkt nytt pensionerings 

system. 

Uneler full görandet av b erö rda uppdrag hava sak
kunniga haft överläggningar m ed till kall ad e rep t~e sentan
ter föt' tel egraf ~, järnvägs- och vattensfallsstyr elsema. 
ävensom anlitat föl' säkringsteknisl(t biträde för' utförande 
av nyssnämnda kostnadsberä kningar . 

Kostnaderna för de ' sakkunnigas arbete hava hittills 
uppgått till 23,880 keonor. 

Sak lwnniua j"ör verkställande av utredning och avgivande 

av f'örslog b eträj"j'an:de o ffi cerskårens vid fl ottan r elrryterin g 

och utbi/clninu m . m. 

På g mncl av nåd igt bemyndigande elen15mars '19'1 8 
tillkallade ch efen föl' sj öföl'svaesclepartementet konter 
amiralen i marinen G. af Kliat , ordfö rande, dåvarand e 
kommendörkaptenen av 1 :a grad en , numera kommendö 
ren J. C. Schneidl e r och dåvar'ancle kommendörkaptenen 
a\r 2 :a graden, nume r~a kommendörkapten en av 1 :a gea -
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den O. H. Åkermark, samtliga med bostadsort i Stock
holm, för att inom sj öförsvarsdepartementet biträda med 
verkställande av utredning och avgivande av förslag be 
tt·äffancle rekryteringen och utbildningen av fl ottans offi
cerskår samt unelerofficers befot'clran till off icer på stat 
jämte därmed i samband stående frågor. 

Den 3 september 1918 förordnades kommendörkap
tenen av 2 :a graden N. E. Selander att biträda vid de 
sakkunnigas arbete i stället för kommendören Schneidl er, 
som till följd av sjökommendering varit förhindrad del

Laga i nämnda arbete. 
På grund av uppclmgets omfattning hava de sakkun

uiga uppdelat detsamma i följande avdelningar, nämligen: 
I. Officerskårens rekeytering. 

II. Underofrieers vid fl ottan befoeclran till officer 
på stat. 

III. Sjöofficeramas utbildning och personalchef för 
sj öofficeeskåren. 

IV. Antagning och utbildning av befäl i flottans 
reserv. 

Seclan de sakkunniga uneler år 191 8 fullbordat föesta 
delen av uppdraget och den 31 december samma år av
g ivit betänlmnde i ämnet, påbörjades i enlighet med av 
chefen föt' sjöförsvarsdepartementet därom gjord anmo
dan arbetet m ed frågan om personalchef för sjöofficees 
kåren. vilken fråga sålunda utbeöts Ut' ovannämnda av
delnittg III. Betänkande i sistnämnda ämne avgavs de11 

15 maj 1919. 
Härefter påbörjade de sakkunniga arbetet med frå

gan om underofficers befordran till officer på stat. 
Jämlikt bemyndigande i nådigt brev elen 6 juni 191 n 

hae ch efen för sjöförsvarsdepartementet tillkallat flagg
artill erikonstapeln E. A. Ljungberg att såsom sakkunnig 
el eltaga vid behandlingen av sistnänmd a fråga. 

Behandlingen av frågan om beredande av möjligheL 
för und erofficer vid flottan att vinna befordran till offi cer 
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p' stat har nu fodskridit så långt, att de sakkunniga be 
, ,~ Jma att inom närmaste ticlen begynna tryckning av be

hukande i ämnet. 

Kostnaderna för denna utredning hava uppgått till 
(ltnkring 22,900 kronor. 

sakkunniga l öt verkställande av utredning och avgivcuule 

uv förslag beträft'cmde organisationen av elen militäru tjänsten 

vid flottan s stationer m. m. 

Seclan Kungl. Maj :t elen 21 maj 1918 bemyndigat 
chefen för sjöförsvarsclepart em.entet att tillkalla högst 
fyra sakkunniga personer, därav en ordfö rand e, för att 
uneler departementschefens ledning biträda med ved c
ställand e av utredning och avgivande av förslag beträf
f ande organisationen av den militära tjänsten vid flottans 
stationer jämte därmed i samband stående frågor, har 
chefen för sjöförsvarsdepartementet elen 14 juni 191 8 
utsett konteramiralen H. V. M. von Krusensti erna såsom 
ordförande samt dåvarande kommendörkaptenen av 1 :a 
graden, numera kommendör en H. A. M. Eneström, då
varande kommendörkaptenen av 2 :a graden, numera 
kommendörkaptenen av 1 :a graden O. E. Holmbeeg och 
kaptenen E. G. M. von Arbin att veekställa förenämnda 
aebete. 

Chefen för sj öförsvaesclepadementet har elen 19 

juni 1919 till de sakkunniga överlämnat en framställning 
från_ flot tans maskinistförening i Stockholm angående in
J•ättanclet av ett intressekontol'. 

På gmncl av de omfattande ekonomiska frågor, som 
beeördes av de sakkunnigas arbete, hae maenintendenten 
av 2 :a graden O. von Malmboeg feån den· 3 febeual'i 191 n 
ställts till de sakkunnigas förfogande. 

De sakkunniga hava elen 10 september 1919 avgivii 
·'Betänkande och förslag beteäffancle oeganisationen av 
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den militära tj änsten vid flottans stationer m. m. ", orh 

har uppdraget sålund a slutförts. 

Kostnaderna härför hava uppgått till tillhopa 27 .97 <1 

kronor 29 ör e. 

Sokkunniya för verkställande uv utredning och avgivande 

av l örs!qy beträlfande marinläkares ou 2:a graden JR lf: s an

.s:tällning såsom underläkare och amanuenser vid ciui/a sjuk

värdsanstalter och m eclicinsku institutioner m. m. 

Seclan Kungl. Maj :t el en 14 juni 191 8 bemyndigaL 

chefen för sj öför svarsdepartementet att tillkall a högst 

fyra sakkunniga personer , varav en ot·dförande, för al L 

under bemälde departementsch efs och, såvitt lanHörsva 

ret anginge, jämväl under chefens för lantförsvarsdepa r 

tem entet ledning biträda med verJ\.s tällande av utr edninf\· 

och avgivande av förslag beteäffande marinläkares ay 2 :a 

geaden och marinläkarstipencliaters samt med nämncia 

läkat'e och ~tip endiater jämställda ]:)efattningsbavat'es vid 

fältläkarkåqm anställning såsom unel erläkare och ama

nuenser vid civila sjukvåeclsanstalter och medicinska in 

stitutioner', orclnandet av viss fråga med avseende å Yä l'll 

pliktiga m edicine l;;ancliclaters och studerandes .. stueli e

och utbilclningsförhållandeu samt Yillkor en för anställ 

räng såsom marinläkar·stipendiat jämte i sambancl med 

nu nämnda spörsm ål ståend e frågoe har chefen föt· sjö

försvarsel epartement.et nämnda dag tillkallat maeinöYee

läkaeen, medicine doktom L. G. K Nil son ,· i egenskap av 

ordförand e, samt dåvaramle fältl ä kaeeu , numeea ÖYed'ält

läkaeen, medicin e licentiaten S. H. Erhaeclt, ledamoten 

av riksdagens andra kammat'e, professorn, m edicine dok 

torn K. E. O. Kj elib erg och professorn, medicine doktorn 

J. H. Forsner, samtliga m ed bostadsort i Stockh olm, all 

verkställa förenämnda arb et e .. 

Arb etet hat' omfattat dels insamlande och bearbe

tand e av föe utr ed nin gen edord erligt s tatistiskt m a terial, 
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dels överläggning-at· för kladäggande av de ril\.tlinj er , var 

efter till de sakkunniga hänskjutna spörsm ål m å anses 

böra lösas. 

Sedan för svarsr evisionen blivit till satt och inom el en

samma före handläggningen av för svaeet s allmänna oe 

ganisation fråga uppstått om avkortning av utbildnings

tiden för värnpliktiga, hava de sakkunniga ansett sig böra 

lägga arb etet med utredningen så, att hänsyn J.;:an tagas 

till den inverkan på de sakkunnigas uppdrag, som resul 

tatet av försvarsrevisionens arb ete kan komma att m ed 

föra. I föl j el härav har arbetet ansetts böra aj om n eras 
tillsvidare. 

Hittills har för bemälda sakkunnigas rä kning utbe

talts 559 kronoe. 

sakkunniga tör auyivande av yttrande och lärslog be

lräflcmde anordnande av befälskurs er j'ör fänrikar vid j'lottccn . 

Sedan Kungl. Maj :t den 2 6 septemb er '1918 bemyn

tligat chefen föt' sjöförsvarsdepartementet att tillkalla 

högst tr e sakkunniga personer, varav en tillika sel;.:rete

rare, för avgivande av yttrande och för slag beträffande 

anoeclnancle av befälskurser för fänrikae vid flottan , hae 

departementschefen samma dag utsett generaldirektöre11 

B. J :son Bergqvist , dåvarande kommendören , numeea 

konteramiralen geeve C. A. \Vachtmeister och kaptenen 

C. G. \Vahlström att verkställa förenämnda arbete. 

De sakkunniga hava den 22 november 1918 erhållit 

bemyndigande att för biträde tillkalla professo m vid 

Lund s universit et A. Herrlin och hava i vi ss t avseende 

samarbetat m ed denne. 

Med skrivelse den 28 maj 1919 hava de sakkunniga 

avgivit betänkand e och för slag och har uppdraget däemecl 
slutförts. 

De k ostnader , vilka uppdraget åsaml;.:at statsverket. 
uppgå till 9,413 kronor 52 öre. 
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Saklwnniga för verkställande av omarbetning au kust
w ·tilleriets skolreylemente· m. m. 

Seclan Kungl. Maj:t den 6 decemebr 1918 bemyn
digat chefen för sjöförsvarsdepartementet att tillkalla 
högst tre sakkunniga personer, varav en ordförande, för 
verkställande av omarbetning av kustartilleriets skol 
J'eglem ente m. m. , har departementschefen samma dag 
utsett över stelöjtnanten vid kustartilleriet A. L. Törner , 
Oscar-Freclriksborg, till sådan sakkunnig och att i egen
skap av oedförancle leda förenämnda arbete, varjämte de
partements.chefen den 31 december 191 8 till sakkunniga 
!"ör ifrågavaruncl e arbete utsett kaptenerna G. A. Peterson 
<lch G. H. Engblom. 

Genom nådigt brev den 31 december 1918 hal' 
Kungl. Maj :t uppdragit . åt de sakkunniga att verkställa · 
n treclning och avgiva förslag till ändrade bestämmelse J' 
för kustal'tillerikacl etternas utbildning samt genom nådigt 
lJeev elen 21 maes 1919 att verkställa uteeclning och av 
g iva förslag jämväl beträffande rekryteringen och utbild
ningen av kustartilleriets officerskår. 

Kaptenen Engblom upphörde med den 14 oktobe!' 
1919 och kaptenen Peterson med den 30 oktober 1919 
att var·a sakkunniga och ersattes med kaptenen G. Ru
benson, Oscar-Freclriksborg, från och med den 15 okto
bee 1919 och dåvarande kaptenen vid kustartilleriet, nu
m era majoren E. N. Larsen från och med elen 1 novembee 
1919 . Majoren Larsen hae entledigats med elen 31 de
cember 1919 och kaptenen A. A. S. Balle , Oscar -Frecl
J' iksborg, utsetts i hans ställe . 

De sakkunniga avgåvo elen 14 maj 1919 " Betänkan
d e och förslag angåend e officerskårens vid kustartilleeiet 
J' ekrytering och utbildning intill ticlen för kommendering 
l i Il sjökrigsskolan" . 

Den 15 m aj 1919 påbörjad e sakkunniga utarbetan
d et av nytt " Reglemente för kustarti ll eriets skoloe och 

' 

- 11 3 -

övningar" (kustartilleriets skolreglemente ) och föe elåg 
detsamma färdigt i koncept den 25 oktober 1919. · - Den 
26 i samma månad påbörjades utarbetandet av " Ar·tilleri
instruktion för kustartilleriet" . • 

Ko s tnaderna för ifrågavarande sakkunnigutredning 
hava beräknats till sammanlagt 19,850 kronOL'. 

Sakkunnign j'ör uerksläll crnde au utredning och avgivande 

rm lärslag beträffande undervisningen i marinens korJlrals- och 

u nderotficersskol or. 

Genom nådigt brev elen 16 maj .1919 har Kungl. 
Maj :t bemyndigat chefen för sjöförsvarsdepartementet att 
lillkalla högs t fem sakkunniga pet·soner, varav en ordfö
J'ande och en selcreteraee, för att unclee clepadementsche 
fens lednirig bitl'äcla m ed verkställande av utredning och 
avgivand e av förslag angående i vad mån med hänsyn till 
allmänna pedagogiska synpunkter samt i och föe åstad 
kommande av en rationell undervisning ändring erfo rdra
d es beträffande vare sig ämnesförclelning, timplan, unclee
visningsmetod eller andra därmed sammanhängande för
hållanden vid mai'inens unclerbefälssko)or , varvid skulle 
iakttagas, att undervisningen därstädes , vilken i" främsta 
l'Ummet hade till syfte att bibringa för den militära banan 
erforcl er liga insikter, i möjlig ut s träckning jämväl borde 
Yara ägnad att meddela kunskap av allmännyttig art . 
Med stöd härav tillkallade departementschefen samma 
dag följande personee att verkställa sagda utredning, 
nämligen dåvarande kommendören, numeea konteramira
len greve C. A. \Vachtmeister, i egenskap av orclföeande, 
generaldieektöeen B. J :son Bergqvist, uncl ervisningseådet 
~- O. Bruce, tillika sekreterare, kommendörkaptenen av 
2 :a graden J. A. F. Eklund samt flaggstyrmannen A. E. 
.\ket·berg, samtliga m ed bostad i Stockholm. 

De sakkunniga hava med biträde av tillkallade per
soner m ed speciell insikt och erfaeenhet i olika grenar av . 
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manskapets inom flottan utbildning utarb etat utföl'liga 
utkas t till timplaner och kursplaner med tillhörand e au 
visningar för såväl rekrytskolan som korpral- och und er
officers skolorna, avseend e s·amtliga förekommande yrkes
gr enar. 

De kostnad er , som hittill s åsamkats statsve eket, havu 
utgjort 7 ,180 kronoe 17 öre. 

Flygkommissionen. 

Genom nådigt bt· ev den 23 maj 1919 har Kungl. 
Maj :t uppdragit åt en kommission att för befrämjand e 
av enhetligheL ueh planmässighet inom det militära flyg
väsendet i avseend e å såväl materiel som pe esonalens ut 
bildning hos Kungl. Maj :t eller uncl erorclnacl myndigheL 
för eslå de åtgärder, som hät'för kunde finnas erforderliga. 
ävensom att verkställa uncl ersökningat· rör.ancle vid fram
förande av militära och andra luftfartyg inträffand e flyg
olyckor och svårare flyghaveeier samt avgiva därav för
anled~la yttranden. 'l' ill )edamöter i denna kommissiott 
har Kungl. Maj :t utsett chefen för fältt elegrafkåren, öYer· 
stelöjtnanten i fortifikationen K. A. B. Am und son , . tillil; a 
kommissionens ordförande, ch efen för marinens flygvä 
sende, kommendöekaptenen av 2_:dra geaden re. \V. M . 
Lubeck., kaptenen vid fortifikationen C. G. von Poral , 
Linköping, kaptenen vid fl ottan S. A. O. Becl;:man, t. f. 
professorn vid t ekn. h ögskolan A, H. Rosborg, torpecl 
inger).jören K J. Sjögr en och t. f. fl yg ingenjören vid fält 
tel egrafkårens flyg kompani H. Kj ellson, Malmslätt. 

Enligt nådigt brev den 2 7 juni 1919 har unel er kap 
tenen von Porats utrikes kommendering såsom ledam ol 
i k ommissionen va rit förordnad kaptenen vid fortifika
tionen P . F. C. Koch till och med den 4 augusti 1919. 

Undersökningar hava genom kommissionens lecl a
mötee veekställts vid : 

1 ) flottans varv i Stockholm m ed anl ednin g aY ett 
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flygb åts förolyc kand e å Lilla Värtan den 20 ma~ , vae~~ -~c.l 
förar en, löjtnant Eckers te öm och passageearen, 1ngenJ o
!'en Vidmark omkommo ; 

2 ) Malmslätt m ed anl edning av ett armeflygplans 
föroly ckand e den H juni, varvid löjtnanterna Södeesteöm 
och Bagge omkom mo ; 

3 ) Thulins flygslwla å Ljungbyhed n1 ed anledning 
av förolyckandet av ett 'l' hulinbiplan E-typ den 20 JUl1l , 
varvid föraren , instruktören Magnusson , omkom och 
passageraren , Paulsson, allvaesamt sl;:adades; 

4 ) Malmslätt med anledning av ett armeflygplans 
haveri cläestädes elen 'l oktober , varvid föraren, löjtnanten 
Hodehn, svårt sl\.adad es, unel er det att passageraren, furi
t'en Smith, förblev oskadad ; 

5 ) Hälsingborg m ed anledning av en flygbåts haveri 
den 4 oktober , varvid passageearen , doktor Lejre, omkom, 
under det att föearen, löjtnant Wigert , förblev oskadad; 

6 ) Landskrona m ed anl edning av en flygbå ts haveri 
el en 4 oktober , varvid flygbåten svåd ramponerad es , men 
såväl föraren som spanaeen förblevo oskadade. 

över arla dessa undersökningae har kom rnissionen 
till Kungl. Maj :t avgivit utl åtanden . . 

Dessutom hae kommissionen verkställt utredning an
gåend e det vid Karlskrona flygstation inträffad e haveriet 
med en fl ygbåt den 20 maj , över vilken utredning utlå
tande avgivits elen: 19 juni, samt utredning över doktor 
K Thulins flygolycka vid Landskrona den 14 maj . 

I samband m ed de angåend e ovannämnda flygolyc
kor verkställda utredningarna har kommissionen t ill mi
litära flygmyndigheter, flygplansfabriker och flygskolot· 
lämnat särskilda m eddelanden om de r esp. flygolyckornas 
kända orsaker i ändamål att så vitt möjligt förekomma l 

ett upprepande av desamma, i vilka meddelanden bland 
annat gjorts erinringar angående flygplanens konstruk
tion, kontroll och användning. 
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Kommissionen har påbörj at en se t·ie ·' råd och ansi::;
ningar fö r flygar e" och är el en första delen härav, berö
rande el en s. k. "skruven" , tryckt och utd elad till all a 
rarefintliga flygin stitu t i on~ r. 

För befrämjande av enhetlighet och plamnässighet 
inom det militära flygväs end et hae l,;.ommissionen dels 
utarbetat föd eckningar n1.ed detaljuppgifter övee armens 
och marinens flygmateriel, del s med anledning av in trä r
fade flygolyckor verkställt kontrollberäkningar öve r dä r 
vid använda flygplantyper. 

Kommissionen har, efter förslag av de militära flyg 
myndigheterna till upphandling av viss flygm ate riel, tagit 
dessa uneler omprövning. Nämnda myndigh eter hava 
även anmodats låta pröva vissa instrument, avsedela alt 
befrämja flygplanens säkra framförand e. 

En del konstruktionsdetalj er hava av kommiss ione n 
unel er sökts och före slagits till prövning vid armens oc ll 
marinens flygsko lor. 

Kommissionen har till Kungl. Maj :t avgivit yttrand e 
och för slag angåend e anställande å stat av behövligt antal 
flyging enjör er vid såväl armens som mq,rinens flyg 
väsende. 

Approximativa kos tnad en för kommissionens vel'l.; 
samhet är 17,500 kronor . 

Sc klw nniga för utredning röronde inträffade torpedför 
luster m . m. 

Genom nådigt brev el en 5 septemb er 191 9 har Kungl. 
Maj :t bemyndigat chefen för sjöförsvarsdepartementet att 
tillkalla högst fyra sakkunniga personer , därav en ord 
fö rande, för att . biträda inom nämnda departement m ed 
verkställande av utredning rörande orsak.erna röra nd e till 
de unel er år 1919 inträffade torpedförlusterna och toJ'
peclhaverierna vid flottan samt avgiva förslag till de 
åtgärd er , som kund e anses erforderliga till förebyg -
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gancle för ft·amtid en möjligas te mån av sådaull 
förlu ster och haverier. Denna utredning skulle om 
fatta var j e sä rskilt fall , då torped gått förlor ad ell e r 
haver erat, m ed augivancle därvid , huruvida enligt de sak
kunnigas mening fel ell er försummelse i tjänste n för e 
legat, samt jämväl avse möj ligheten av att genom trål
ning återfinna och bärga fö rlorade torp eder . På gruncl 
härav har chefen för sj öför svarsdepad ementet samma. 
dag utsett viceamiralen vV. Dyrssen , i egenskap av ord 
förande, samt kommendörkaptenen av 1 :a grad en C. J-l . 
Akermarli.:, kaptenen frih err e L. M. Beck-Friis och tor 
pedingenj ören l!: . J. Sjögren att vArkställa för enämnda 
arbete. Samtliga nu nämnda sakkunniga äro bosatta i 
Stockholm. 

Utredningsarbetet har omfattat undersökning aY 
samtliga uneler året timade förlu ster och haverier även 
som åtskilli ga i samband härmed s tåend e fr ågoe. 

Utredningen har icke slutförts . 
Kostnaderna härför hava uppgått till omkring 3 ,000 

kronor. 

Saldwnniga j'ör verkställande av utredning och avgivanek 
av förslag ifråga om ordnondet av fön ådsv erksamheten vid 
marinen m. m. 

J ämlikt nådig t bemyndigande el en 20 sep temb e1· 
1919 att tillkalla högst fyra sakkunniga personer, varaY 
en ordförande, för att biträda inon1 sjöfö rsvarsdeparte 
mentet m ed verkställande av utr edning ifråga om ordnan
det av förråd sverksamheten vid marinen och dä rme<I 
sammanhängand e förhållanden samt att avgiva det ytt
rande och förslag, vartill denna utredning kund e föran
leda, har chefen för sjöförsvarsdepartementet den 'l 7 
oktober 1919 utsett viceamiralen G. Dyrs sen, i egenskap 
av ordförande samt dåvarand e k ommendören, nuvarand e 

' konteramiralen i marinen A. B. Juel , marinintendEmteu 
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:av 1 :a graden F . E. Aurell och revisorn S. Svensson at! 
verkställa för enämnda arbete. Den 2 1 oktober 1919 ha1· 
·Chefen för sjöförsvarsdepart ementet utsett marininten
.cJenten av 1 :a graden G. S. vV. Ehlin såsom sakkunnig i 
marinintendenten Aurells ställe. 

Med undantag för konteramiral en Juel är de sak 
kunnigas bostadsort Stockholm . Kontreamiral en Juels 
bostadsort är Sjönevad, W essigebro. 

Utredningen har icke slutförts. 
Ko stnaderna för år 1919 beräknas uppgå till om

kring 4,000 kronor. 

Saldwnnig för verkställande av undersökning oc h cwgi
vcmde av yttrande betrdffcmde det nya r edovisningsväsendet 
vid marinen . 

Genom nådigt brev elen 20 septemb er 1919 har 
Kungl. Maj :t uppdragit åt statskommissarien och byrå 
.ch efen i statskontoret C. L. rrenow att verkställa uncler 
sökning beträffande det nya redovisningsväsendet vid ma 
J' inen och att avgiva det yttrande , vartill undersöknin gen 
kunde föranleda . 

Statskonunissarien Tenovv har verkställt vissa för
beredande unelersökningar inom ma,rinförvaltningen 
ävensom insamlat material för utr edningen. 

Utredningen har icke slutförts. 
Några kostnader hava icke för orsakats statsverket. 

Sakkunnigct för utredning av vissa frågor angående mct-
rinen. 

Genom nådigt brev den 31 december 1919 har 
Kungl. Maj :t bemyndigat chefen för sjöförsvarsdeparte
mentet att tillkalla h ögst fyra sakkunniga per soner , varav 
en ordförande, för att biträda inom nämnda departement 
med verkställande av utredningar, vilka i anledning av 
fö rsvarsrevisionens arbeten påkallades , med föreskrift 
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tillika att de sakkunniga skull e 'vara skyldiga att på dir eld 
feam ställning från försvarse evisionen hos densam1na 
yerkställa muntlig föredragning i förekommande ären
den. Med stöd av detta bemyndigand e har chefen fö1' 
sjöförsvarsdepartementet nänmda dag utsett viceamira
len G. Dyrssen, i egenskap av ordförande, samt kommen
dörkaptenerna av 1 :a grad en G. R. Stark och J . B. Maij
ström ävensom kaptenen vid kustartilleriet C. A. Claus 
.att verkställa förenämnda arbe te. 

De sakkunnigas bostadsort är Stockh olm. 

På för edragning av chefen för lantförsvarscleparte
m entet : 

sakkunniga för verkställande av utr edning och ct vgivcmde 
uu förslag rörande underb efäls beforclron till ofFicer oclt re
servofficer . 

Kungl. Maj :t bemyndigade elen 17 september 191 4 
chefen för lantförsvar sclepartementet att tillkalla h ögst 
fyea sakkunniga personee fö e att inom departementet 
verkställa utredning angående de omständigheter, under 
Yilka personal i unelerbefäls ställning vid arm en och ma
rinen vid yngre år må kunna befordras till offi cee och 
J'eservofficer, ävensom avgiva det förslag , vartill nämnda 
utr edning kuncle giva anledning ; och utsågas härtill över
stelöjtnanten vid Livregementets grenad jär er G. Heden
gren, ledamoten av riksdagens andra kammare , r edaktö
J'en A. J. C. Christiernson och fanjunkaren vid Kalmar 
regemente C. G. And ersson. 

. Seclan Ö>:erstelöjtnanten Hedengren på därom gjord 
anhållan entl edigats f rån ovannämnda uppdrag, utsågs i 
hans ställ e till sakkunnig dåvarande översten i armen , 
överstelöjtnanten i Svea livgarde G. Bouveng; och upp 
dJ'ogs åt el en sistnämnde att i egenskap av ordförande 
leda de sakkunnigas förhandlingar. 

T idskr-ift i Sjöväsendet. 9 
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·vidare anmodades chefen för krigsskolan, öYerste
löjtnanten i Upplanels infanteriregemente E. Nordenskjöld 
att i egenskap av sakkunnig biträda vid beeörcla utr ed
ning. 

Efter det fanjunkaren Andersson på därom gjord 
anhållan entledigats från det honom meddelade uppdra
get, anmodades fanjunkar en på reservstat vid Svea liv
garde M. Mårtensson att i Ander ssons ställ e fullgöra det
samma. 

Genom beslut elen 11 februari '19'19 biföll Kungl. 
Maj :t en av de sakkunniga gjord framställning att få till
kalla folkskoleinspektören, rektorn K. No rellund föe ut 
redning av vissa frågor. 

De sakkunnigas arbete har fortskridit så långt, alt 
betänkande beräknas kunna avlämnas uneler januari må
nad '1920. 

Utgifterna. för de sakkunniga hava uppgå tt till 'l 0,0 1 G 
kronor. 

Kommissionen för organiserandet av samarbete m ellrm 
militära förv altningsmyndigheter och industrien. 

Den 26 juli 1915 tillsattes av Kungl. Maj :t en kom 
mission med huvudsaldig uppgift att enligt vissa. angivna 
grunder leda och organisera samarbetet mellan militära 
förvaltningsmyndigheter och industrien, i syft e att vid ett 
eventuellt krigsutbrott industrien skull e vara i möjligast e 
mån rustad för tillverkning av krigsmateriel; och utsågos 
till ledamöter av kommissionen generallöjtnanten i ge
neralitetets r eserv O. D. L. W. W :son Munthe, marin 
överintendenten och chefen för marinintendenturkåren. 
kommendörkaptenen av första graden i flottans re serv 
H. F. Lindberg, överingenjören vid järnkontoret A. F. 
\Vahlb erg, direktören för Allmänna svenska elektrisl\ tl 
aktiebolaget i Västerås J. S. Edström, majoren vid gene
ralstaben A. I. Lyström och verkställande clirelctören i 

- 12l -

svel'iges industriförbund , kaptenen i kustaetill e t·i ets re 
,.;erv E. Norclluncl. ,'\t generallöjtnanten Munthe uppcl r·ogs 
att såsom ordförand e leda J.;ommissionens föehand lingar. 

Sedan kaptenen N ord luwl avgått från befattning en 
såsom verkställande clirektöt· i Sveriges inclusteiföebuncl 
llCh i denna egenskap eft edrätts av överstelöjtnanten i 
intenclentur·kåren A. F'. Hultkeantz , förordnad es överste
löjtnanten Hultkrantz el en 3 november 1916 att jämväl 
,-ara ledamot av kommissionen. 

Kommissionens arbete har uneler året pågått utan 
avbrott , men har detta arbete i huvudsak utförts av oecl
förand en och sekreteraren, dock med biträde, då så er
fordrats, av kommissionens olika ledamöter och säeskilt 
tillkallade sakkunniga samt t eknisl;;a biträd en. Vid be
lrov hava plenisammanträd en, tillsamman '1 6 stycke11, 
hållits. 

Utgifterna för kommissionen hava uppgått till 
1 81~ , 300 kronor. 

( L<'o l'ts .) 
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Arsberättelse i minväsende-t 
Av ledamoten .J . Grafsteöm. 

Väddskrigets d eama ä t· utspelat , och ridån har gå l l 
upp till en nr akt, försp Alflt till föJ' inte lsen av tre aY 
gamla väddens stonnakter . Med förfär and e hastighel 
har revolutionen vältrat fram över det forna tsarvälde!. 
det urgamla östeuikiska och clet ej ens femtio ttriga tys ka 
kejsardömet. Såsom resultat av det hela åteeståe ett sov
jet-Ryssland , ett förskingeat Österrike och ett styropaL 
'r ys kland. Världen hae daeeat inföe bolsjevismens maea, 
men med åteevunnen självbehärslming hae den betackat 
sig för dess läror. Historien endast återupprepa r· sig 
själv. Så har det varit i forna tider , och så kommer deL 
sannolikt städse att förbliva. Efte r var j e f mktansvärt 
krig har ropet på avväpning och allmän förbrödning 
städse trätt i förgeund en. Mänskligheten har känt sig 
uppskakad av alla de styggelser och förödels er, som kri
get såsom sådant alltid framkallar . Inre omstörtningar 
hava än ytterligare söndrat och splittrat de statee , som 
lceiget nödgat deaga det koetaste strået. 

Med värld skeigets avslutande har också en av dess 
faser - minkriget - gått till ända. fastän dyningar 
därav ännu göra sig gällande. 

Det mest utmärkande draget, vad minväsendet under 
det gångna året beteäffar, hae varit undanskaffande aY 
under kriget utlagda mineringar. Endast i några en
staka fall hava ytterligare mineringar und er åeet tillkom
mit. Så har t. ex . förhållandet varit i faevattnen kring 
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inloppet t ill Petrograd, där krigslågan ännu ej fullstän
digt dämpats . 

Lik.a vidlyftigt, som minkriget undet· cle gångna 
krigsåren varit, lika omfattande hava också arbetena mecl 
undanskaffande av minoe blivit. Det gälld e nämligen att 
fortast möjligt återknyta över haven de genom kriget 
avklippta förbind elsema och därigenom snabbt tillföra 
11a.tionema de överskott av födoämnen och r åvaror, som 
lill äventyrs funno s att till gå i de stater , där kriget minst 
gjort sig kännbart. 

Att med ens trolla bort minfälten och återgiva haven 
deras forna säkerhet för sjöfarten låg ej inom möjlig
hetens gränser. Man nödgades i stället inskränka sig till 
att röja upp säkra vägar , genom de faevatt en, där trafiken 
mest hade behov av dem, för att se el ermera ägna sig åt 
det mycket tidsödande och kostsamma unclanskaffanclet 
av minfälten i deras helhet. Härvid gjorde sig också gäl
lande elen erfaeenhet man samlat uneler krigsåeen, . be
träffand e förankrade minors livs längd. Man räknade 
nämligen med att ju längTe de stora minfälten fingo 
ligga kvar, desto lättare skulle deras eventuella und an
r· ödjancl e bliva, ty f'öt· varje cla.g, som gick~, blommad e de 
ut , el . v. s. minor inom dem sleto sig loss och clrevo bort. 

Det var ingen lätt sak att ordna minröjningsarbe
tena. 'llill och med de segervinnande nationernas mari
ner voro leda på kriget, och en och annan gnista av 
bolsj evism glimmad e här och var. Människan, som un
der ett långt och fruk:tansväd krig, fått lida och kämpa. 
så oerhört, kände sig vid tanken på fred ej längre hågad 
att utsätta sig för de risker, som äro os lriljaktiga från 
minsvepningsar beten. 

Man vågade ej spänna bågen för högt utan började 
kon~promissa . Man anlitade i första hand frivillighetens 
väg ·och bjöd vissa pekuniära förmåner till dem, som ville 
deltaga i dessa arbeten. Häe liksom alltid , då tillräckligt 
förmånliga villkor ställdes i utsikt ,· anmälde sig efter nå-
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gon tid massol' av frivilliga. En del av dem användes fö·t· 

bemanning av minsvepningsflottilj er , m edan andra åto go 

sig för störande av minor, som deevo omkring på haven . 

Genom k onferens nationerna em ellan sökte man 

enas om en gem ensam pla n för dessa aeb eten, vanrid så

väl de segeande staterna, som de besegrade och neutrala 

fingo åtaga sig att undanskaffa vissa delar av de utlagd a 

minfälten . Man tillkännagav, så vitt m öjligt var , grän

sem a för utlagda mineringae och utgav seglingsbeskriv

ningar över vissa bestämda minfria r outer . I el en m å u. 

undanröjningsaebetena fo r tskredo, prickad es de uppren

sade vägaena ut föe att omed elbart tagas i anspråk a ,
sj öfarten . 

Däreft er skred man till bortskaffande aY de stor·a 

minfälten , ett arbet e, som fortfarand e pågåt· och kanske 

ej m edhinnes unel er nästkommande å r. 
De olika m etod er, varav man begagnad e sig vid un

danröjningsarb etena hava varit följand e. 

Mot förankrade minor. 

Dessa unel anröjdes genom minsvepning m ed parvis 

arb etand e ångtrålare. Två och två lade dessa till vid 

varandras sidor. Den ena stack ut sin svepwire till deu 

and e a, varpå båtarna styrd e fr ån varand I' a, till el ess el e 

kommo på omkring 1,00 0 meter s inbörd es avstånd, då 

el e satt e fart feam å t med bukten av sveplinan släpand e 

m ellan sig. För att sveplinan skulle hålla sig å erforcl e r· 

liga djup under vatt enytan, utlade varj e båt en vatten

drake, som fastgjord es vid sveplinan. Då båtarna kom 

mit i gång och fart en blivit jämn, börj ade dessa deakar 

att arbeta . De drogo häevicl n ed sveplinan till sådant 

djup, att densamma kund e fånga minornas förankf'ings

trossar . Arb etet u tförd es vid s tigande tidvatten. Dtt. 

lågvatten börjad e inträda, gingo samtliga minsvepsbåtar 
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till en därtill utsedd avs tj älpningsplats m ed grundare vat

ten , där de minor, som fångats i svepen, avlämnades . 

Yid lågvatten kommo dessa minor att ligga synliga i ytan. 

])e fö rstörd es då m edelst beskjutning. 
Då emellertid de tta arbete var synnedigen tids 

ödand e och dessutom ej fullt eff ektivt , kom m an på den 

tanken att till sveplina använda s. k. e d g e d ell er s e r 

r a t e d - tand ad - -vvire. Med dylik sveplina utfördes 

arbetet i stort se tt på sät t ovan relatera ts, dock så, att i 

samma par ingående svepbåtar öm sevis ökad e och min

skade far ten. Härigenom k om den tandad e sveptross en 

att. liksom såga mot förank l'ingsteossaena till de minor, 

som fångats i svepet. Det lä rer ej hava erfo rdrats m er 

än att tolv m eter av den ta ndade sveptrossen unel er hårt 

tryek skuro m ot en minas förankringstross, förrän denna 

blev avsågad, och minan fl öt upp till ytan. En tid av 

endast några sekuncl ee t orde härför hava varit behövlig. 

Av detta fr am går att sistnämnda m etod bl ev avsevärt 

tid sbesparande, enär fångade minor ej beh övde släpas till 

en långt avlägsen avstjälpningsplat s. 
Ovau nämnda tillvägagångssätt använd es i sådana 

faevatten , där tidvatten för efanns. Själva svepningsar

betet utförd es vid högt vatten , då trålångarna utan fara 

att vådasprängas av m inorna kunde gå in över minfälten 

och på nyssnämnt sätt släpa undan minorna. Något olika 

s tällde sig dylik svepning i farvatten, där tidvatten icke 

till någou nämnbar grad för efanns. Att här använda 

trålångare var naturligtvis uteslutet på geund av deras 

djupgående . I ställ et begagnad es grund gående bogser

ångar e ell er t orp eclfa etyg för bogsering av svepet. Då 

minor fångades i det samma, bringades dessa uneler foet 

satt bogsering genom stö t mot varancl ea till explosion. 

Om sådan expJosion av någo t skäl uteblev, nödgades man 

taga upp svep et, varvid de m.inor, som fångats i detsam

ma, kommo upp t ill va ttenytan, där de antingen genom 

beskjutning bringad es till explosion ell er ock i vanlig 
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,ot·dning cl esanneracles och däreft er upptogos , ett aebete, 
som givetvis var förenat m ed betydlig risk. 

l övrigt kommo jämväl till användning vid unclan
t.· öjningsarbetena -de minsvep, som redan förut funn as 
inom varje marin . Dessa vor o dels enbåts och dels två
båts svep. Några av dem voro av sådan beskaffenh e t, 
att de i sidled kunde kopplas till varandra, varigenom en 
bred svepfront erhöll s. 

Ett enbåtssvep, som myc ket låtit tala om sig äe det 
s. k. paravane. 

Det lärer vara konstrueeat av engelska kommenclö 
l'en Durney, som redan 1915 erbjöd detsamma åt ami
ralitetet. En särskild kommission tillsattes f ör att pröva 
och fullborda det, och har det seelermera visat sig vara 
fullt tillfredsställand e. 

Det bestod av tvänne torpedformade flottör er var
deea för sedel med avbitarkäkar, skärplan och djupinställ
ning. Flottörerna bogserades å var sin sida av fartyget 
m edelst wire fastgjord i fartygets förstäv. Flottörerna 
voro inställda för ett djupgående, som med en meter 
öveesteg det bogserade fartygets . När flottör erna blivit 
utlagda och fadyget satt fart, skuro de på g eund av skäe 
planen ut från fartyget samtidigt som deras djupinstäl
lare tvingade dem ned till avsett djup uneler vattenytan. 

Framgick ett med dylikt svep försett fartyg genom 
ett minfält , fångades minorna av flottörernas bogsee
linor, varigenom de föreles ut på ofarligt avstånd från 
faeytget. Då minans förankringstross glidit fram till 
fl ottören , fortsatte elen in i där befintliga avbitarkäkar, 
som avsleto förankring-s trossen. Minan flöt då upp akter 
om och på siclan av fartyget. Endast i det fall , att far 
tyget gick rätt emot en förankead mina, kunde explosiou 
inträffa. En explosion i för stäven skadar visserligen far
tyget, men torde enelast undantagsvis leda till dess för 
olyck:ancl e, ty i el e fl esta fall hindrar kolli ssionsskotteL 
vattnet att i större mängd vinna tillträde till fartygets 
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jme delar. För att em elleeticl även i sådant fall skydd a 
fartyget, försågs detsamma m ed en stark fällbar dävert , 
som kunde fällas rätt för över och med elst gajar givas en 
:snett framät- och nedåtgående riktning. I toppen av 
denna cli:i:"i' e rt voro flott örernas bogserlinor fastsatta. Om 
en mina stött e mot dävert ens topp , bringades el en till 
explosion å ofarligt avstå nd från fartyget. 

Denna senare anordning bl ev sedermeea den som 
m est kom till användning. 

Unel ee J.;rigets fortgång lärer 75 o/a av engelska ha n
delsflottan varit förs edel a m ed paravane och intet fall ä r 
känt där ett fa1·tyg, som begagnat sådant minsvep för
olyckats genom minsp eängning. 

Paravanes uts ee 11d e fram går av fig. 1. 
I samband mecl häe omförmälda svepmetoder böe 

omnämnas, att minornas losslitande från ankarna vid 
svepning avsevärt unel erlättas genom förankJ'ingstrossae
nas avrostning. Det hae nämligen visat sig att av ro st 
angripna förankringstrossar nästan mnecl elbart. , då de 
träffas av sveptrossen , springa av, varvid minan flyter 
upp till ytan, där el en i vanlig ordning oskadliggöres. 

Mot drivande minor. 

På samma sätt som eft e r· rysk-japanska keiget har 
sjöfal't en uneler och efter vädclskeiget i allea högs ta grad 
störts av minor, som slitit sig loss fr ån ankarna och deivit 
omk.eing på haYen. Otaliga äro de fartyg, som gå för
lorade genom sammanstö tning m ed dylika minor. Far
tygen hava till undvikande av vådasprängningae nödgats 
ligga stilla uneler elen mörka ticlen av el ygnet och vad 
detta vill säga i tider med sådana kolpris er, som de nu
varand e, torde lätt inses. Man sökte avhj älpa det nöd
läge, vari sjöfarten genom dessa minor råkat, genom att 
sända ut spaningsfartyg, som uteslutand e had e till upp
gift att för stö ra el ylika minor . Men haven äro stora och 



- 130-

minorna, som kommit till användning under väl'ld skrigetr 
alltför många för· att man på detta sätt skulle kunna råda 
bot härför. Då tillgrep man m etoden att låta handelsfar 
tygen m edelst beskjutning söka sänka dessa minor. Ett 
flertal sådana hava också und er elen gångna tiden blivi 1 

:;änkta på detta sätt. 
Häeigenom var sj ö farten visseeligen till någon el e 1 

hjälpt . Men nu klagade fi sl<aebefolkningen, ty när de 
släpade fram sina trålredskap eller utlade sina djupa va
der , fingo de ofta upp minor och nöd gades av rädsla föl' 
Yådasprängning kapa ifeån sig de dyrbara fi skredskape t!. 
Man stod då i valet och kvalet, hur man rättvisligen bord e 
förfara för att ej hjälpa den ena och stjälpa den anclnt 
parten. Yad trålredskapen beträffar so kte man från dem 
utestänga å havsbottnen liggand e miuoe genom att fram 
för r edskapets öppning anbringa ett starkt skyddsnät. sum 
hindrade minor att komma in i red skapet, men släpp l e 
fram fi sken. Yiss erligen klagad e fiskarbefolkningen ö vet· 
minskade fångster vid användning av dylika skydclsnäl, 
men någon annan metod stod ej till buds. 

Frågan humvida en genom beskjutning sänk.t mina, 
som sedumera vid bottenfiske fångas i fiskeedskap oc l1 
tillika med detta blir upptagen, fodfarande ' är fael ig, hat· 
gjod sig gäll ande. 

Det är tämligen sannolikt, att eu med artill erield 
sänkt mina blir vid beskjutning så skadad , att dess all
tändningsapparat förs ättes ur funktion , vilket cläremol 
aulagligen met·a sällan bli!' fall e t, näe minan sänkes ge
nom hand geväeseld. Då av h elt naturliga skäl endas t etL 
r elativt fåtal fartyg bes tyckade mecl för beskjutning av 
minor lämpligt arti ll eri torde vat·a att påräkna jämföt·l 
med det antal handelsfartyg, från vilka beskjutning m ed 
handgevärseld kan äga rum, uppstår spörsmålet, huruvida 
man bör föredraga, att låta minorna driva omkring pil. 
haven, däe de tillfoga sjöfarten oberäknelig skada och vid 
eventuell strandning å bebyggdaoderjämväl bliva farliga 
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rör den bofasta kustb efolkningen, framför att medelst 
ll anclgeväeseld sänka dem, i vilke t fall å tminstone sjö
farten i någo n m ån bli e befriad från · dem, medan åter 
fi sket kommer alt lid a avbräck. För att minska fa
J' cUl för fiskefartyg, som sysslad e med boltenfiske, utfät· 
dade några nationee förbud för sådant fiske inom faevat
len, där mineringar varit utlagda. Detta förbud in
skränktes sederm era så till Yid a att det ej gälld e fi ske
fartyg, som å sina redskap anbeagt minskyeld av ett eller 
annat slag. 

I sambancl med minors undanrödj ande s tår även 
spÖt'småi At, om huru länge en utlagd mina förblie effek-
1 iv. I allmänhel torde man häevicl kunna säga, att en 
mina föee sliter av sin förankeingstro ss, än hon tillföljd 
av läcka, uppkommen av förro stning, vattenfylles och 
sjunker . Detta gäll er icke den minmatet'iel , som ingår 
i de mineringar , vilka fall a inom kustfästningars försvar s
()mråclen, ty dessa minor äeo av så stark .konstruktion, att 
de uneler ett flertal år kunna vara utlagda och däruncl e t' 
bib ehålla sin fulla effektivit et . Självankrande minor åter, 
som äro av lättare konstruktion, hava en betydligt Jwrtare 
livstid, vars längel ytterst beroe på förmågan hos deras 
förankringstrossar att m otstå avrostning. Givetvis skull e 
en förankring-stross , som utgöres av ett rundjärn av t. ex. 
LO mm. diameter förmå motstå avros tning avsevärt längee 
iin en 1 O mm. wit'e sammansatt av ett flertal jäentrådar . 
.Yl en förankringstrossen måste vara böjlig för att kunna 
upprullas å m.inans rull e. Härav följ er att man nödgas 
lill förankeing av minor begagna tämligen lättböjlig \vir e. 
Klart äe även , att en 10 mm. wire sammansatt av ett 
fåtal grova trådar bättre förmår motstå avrostning än en 
10 mm. wire, som utgöres av ett flertal fina trådar. l 
t'egel väljer man till förankring av minor en wire sam 
mansatt av så få trådar som möjligt men som ändock är 
tillräckligt böjlig för upprullning å minans ankartross
J'ulle. ·wirens böjlighetsförmåga bes tämmer således an-
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talet trådar och därmed även till en vis s grad avros tnings
hastigheten. Denna senare beror också på salthalten ho s 
det vatten, i vilket minan förankrats, ty m ed salthalLen 
växer även avrostningshastigheten. Härav inses att en 
sj älvankrande mina utlagd t. ex. i Atlanten hae betydligt 
kortar e livslängel än en elylik mina utlagd t. ex. i Ös ter 
sjön. l förra fallet torde dess livslängel ej kunna sättas 
högre än ett halvt år och i senare fallet ett till e tt ocl1 
halvt år. 

Försök hava blivit utförda för utrönande av ni ckel - , 
k.rom- och nickelk.roms tåls avrostningshastighet Resul 
taten härav utvisa, att nickel stål förmår motstå a' -rost
ning under en vis s tid , m en angripes därefter mycke t 
hastigt av rost , troligen på gmnd av att det sönderfaller 
i komplexa delar , varvid nya J;..eoppar bildas, som hava 
en kraftigare galvanisk verkan. Nickels skyeldande ver
kan mot rost inträder först vid en halt av 3 ?'o. Krom 
ökar förmågan att motstå avros tning i neutrala m edia, 
men har en variabel verkan i sura lösningae. En lägec 
kromhalt (högst 4 ro) unelerlättar stålets avrostning i 
surt medium, under det att motsatt förhålland e inträder· 
vid stigande kromhalt. Vid 20 % kromhalt är legeringen 
peaktisJct taget olöslig. 

En samtidig närvaro av såväl nickel som krom ökar 
stålets benägenhet att rosta i sura m edia. Beträffand e 
å ter koppars legering med järn och stål hava utförda 
försök givit vid handen, att en legering av On5-0,s; ?'o 
koppar visat sig synnerligen överlägsen. 

Hesultaten av ovannämnda försök tyda alltså på, att 
man genom lämplig legering mellan å ena siclan krom 
eller koppar och å andra siclan järn, skull e kunna erhålla 
ett tråclämne, som vore m era ägnat att motstå anost
uing än hitintills därtill använda. 

Ett annat förhålland e, som äger samband med ovan
nämnt spörsmål , är elen benägenhet till förorening å 
minstommen av en i saltvatten förankrad mina, som eft er 
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någon tid uppstå r· genom att såväl snäckor och mussel
skal som sj ö gräs i stora mängder avsätta sig. Med tiden 
växer denna avsättning till en sådan betydand e tjocklek. 
att minans flytkrart äventyras. Det synes som om det 
skulle föga båta att giva självankrande minoe en mot 
avrostning så motstånd skraftig förankringstross att el en 
förmår under en följd av år hålla minan kvar vid anka
ret, då hon i alla fall kanske efter för sta årets slut redan 
är så bemängd av föroreningar , att hon sjunker. Men 
i själva verket hae man genont nyssnämnda förfarand e
dock hindrat henne fr ån att uppträda såsom kringdrivan
de mina och därmed synes ju redan n1.ycket vara vunneL 

I själva verket blir dock förhålland et det, att en 
mina, som utan att hava slitet sin förankring sj unkit vare 
sig till följd av yttre föroreningar eller genom särskild 
å minan apterad tidsänkningsapparat, utgör en avsevärt 
större fara för bottenfisl;:et än minor, som slitet sig och 
därefter genom beskjutning även med handgevärseld 
sänkts. 'l'y fångas en sådan mina t. ex. i ett r edskap 
för bottenfiske, sträckes minans förankrings tross, då red
skapet hemvindas. När denna sträckning nått samma 
keaft som minans uesprungliga flytkraft , är minan fullt 
aemerad. PåverJ.;:as då h ennes avfyrningsinrättning t. ex. 
genom stöt mot det redskap, varmed hon upplyfts från 
havsbotten, torde i det fall h ennes inre organ ännu äro· 
brukbara explosion inträffa. 

Huruvida minor med tidsänkning blivit utlagda i de 
f-arvatten, son1. gränsa till våra kuster, torde icke vara 
känt, enär de makter, som eventuellt gjort bruk av dylika 
minor, ej lära vara villiga att därom lämna upplysning. 

Det synes således som om eventuellt kvarstående 
minfara för sj ö fart och fi ske kunde nedbringas genom 
följande åtgärder. 

Minor, som slitit sig och driva omkring å vatten
ytan, och som således utgöra en fara såväl för sjöfart som 
fiske, böra genom beskjutning sänkas. För att skydda 
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f isket mot sålund a sänkta minor , som sannolikt enelast 

till en ringa del fortfarande äro farliga, böra minskydd 

anbringas å redskap för bottenfiske. Områden, där kän

da mineringar ännu kvarligga, böra förses m ed lämplig 

u tpr ickning och unelvikas av all trafik. Områden där 

kända mineringar funnit s men genom svepning unelan

l'öjts, böra i det fall att icke några m ed tidsänkning för 

seelda minor i dem i ör ekommit enelas t upplåtas för bot 

tenfiske m ed redskap, som är försett med minskydd , m en 

om minor m ed tidsänkning förekommit i dem , bör hot

tenfiske icke vara t illåtet, m edan åt er trafil;:_ över dem 

.obehindrat kan fodg& . 
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Franska marinen under världskriget 
1914-18. 

( l ans!LJtni ng Ull fu t· ccl t·ag i sjöoffil: erssä llsl;ftp et noy em!Jer :l919. ) 

Vicl l.;:rigomtbruttet. i augusti 1914 disponibla fraa ska 

sjöstridskrafter framgå av t ab. I. Av dessa var 2 :a lä tta 

eskade t·n (konteramiral Houyer ) avsedel fö r operationer·· 

i Atlanten, uneler det att huvudsteiclskrafterna vcn·o aY

sedcla för op er'ationer i Medelhave t. 

T AB. T. 

Franska sj östridskrafterna vid världskrigets utbrott 

au gusti 1 914. 

A tlanten . 

2:dr a l ätta e s k ad e rn (contre -amiral 

6 st. pansar·k ryssare , för delade i 2 elivisioner; 

3 s t. t o r p e el e s k a el r a r; 
3 s t. u n el e r v a t t e u s b å t s e s k a el r a r 

båtar ) . 
Jl edelhave t. 

1 : a g r u p p e u. 

Ro uver ) : 

" 
(24 st. u-

1 :a e skad e rn (vice-am iral Chocheprat ) : 5 slag 

skepp ; 
1: a l ä t t a el i Y i s i o n ( contre -amiral de Suguy ) : 

3 pansarkryssare; 
12 · j agare . 

Tidskri ft i Sjöväsendet. J O 
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2 : a g r u p p e n. 

(Vice- amiral de Lapeyrere, comma nd an t en chef ) 

1 s l a g s k e p p, flagg skepp ; 
2: d r a e s k a el e r n (vice-amiral Le BI'is ) : t slag

skepp; 
2 :clea l ätta di v i s ion (contre-amiral Seues ) : 

3 pansarkryssare; 
1 2 j a g a r e. 

3 : e g r u p p e n. 

( Contre-amiral Guepratte. ) 

t ä ldr e s la gs kepp ; 
t j a g a r e. 

2 :dra lätta eskaderns uppgift var i främsta rummet 

att förhindra fientliga sjöstridskrafters framträngande ge

nom engelska kanalen. En granskning av eskaderns stor

lek visar, att denna med all sannolikhet icke kunnat fyll a 

sin uppgift, därest icke förstäekning med e ngelska sj ö

stridskrafter kunnat påräknas. Eskaderns kärna, de ö 

kryssarna, voro omoderna, bestyckade med relativt svagt 

artilleri (gr övsta artilleriet var 19 mm :s kanonee ) och 

kunde endast göra en h ögsta fart av 18 knop. Att en så 

svag styrka var avseeld för skyddet av franska Atlanter

ku st~n, får givetvis ses i samband med vissheten om stöcl 

av starka engelska sjöstrid skearter och nödvändigheten 

av, att i Medelhavet kunna elisponera största möjliga 

styrka till skydd för trupptranspoeterna mellan Algee och 

Frankrike. 
I franska facklitteraLur en framhålles också Frank

rikes svåra militära läge vid världsl;;eigets utbrott j u s t 
med hänsyn till styrkeförhållandena till sjöss, och mau 

beklagar bittert, att Frankrikes sjöförsvar icke hållit s 

upp e vid den styrka, som motsvaeade landets militär g e o

grafiska och politiska läge. Nu eft er kriget påpekae man 

fortfa rande nationens oförstående härför och tillskrivet• 
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detta deu om!:iiLincligheteu att befolkningen i aJlmi:inlJet 

,;aknar kuuskap om förhållandena till sjöss och sjöfö i'Sva

,;ets be tyd else . Man frmnhållet· sä t'skilt. att i ett demo

kratiskt land fo lkopinionen har stö rre inflytande på så

väl utrikes som imikes politiska förhållanden än i övriga 

länder, och att cläd'ör sjöför sval' spolij;iken uteslutand e 

varit bel'oencl e aY konjunkturerna till s to1· nackd el föe 

densammas planmässiga och fö ljdriktiga orclnaucle. Mecl 

handelsflottan ici.r föl'hållaJJcl et eJJ ahancla. Enligt feanska 

uppgifter sl;:.ö tt es samfärdseln på franska hamnae (kolo

nierna inb eräknade ) före krigsutbrottet till 70 % av far

t.yg unel er utländsk flagg till stort men för Frankrikes 

ekonomiska liv. Man klandrar därvid elen bristande kun

skapen om en av historiens lärdomar, nämli gen att sjö 

makt och sjöhandel städse följas åt. Botemedlet härför 

är upplysning och särskilt förordas ett intensivare arbete 

av föreningen " La Ligue maritime". 
Den militä ra situationen till sjöss räddades em.elle t·

tid därigenom. att. som bekant, England allt från krigets 

bör j an åtog sig sky d de t av franska Atlanterkusten och 

genom Italien s neutealitetsförldaring. 
rrill lanel s gällde det för F1·ankrike, att så snart som 

möjligt kunna hejda elen tyska invasionsarmen. Häeför 

behövdes givetvis Frankrikes alla disponibla landstrids

krafter, såväl moderlandets som koloniernas . Tyska ar

mens framträngande hejdades genom_ Marneslaget, i vil

ket deltogo såväl armekåren från Algee som de trupper, 
vilka från krigets början måst avdelas för avslående av 

eventuell landstigning i Normandie. Disponerandet av 

dessa trupper hade, enligt fransk uppgift , en a v g ö r a n

el e inverkan på rl en franska segern. Sjömakten hade så

lunda det stö rsta inflytande på kriget till lands r edan vid 

värld s krigets bör j an. 
Granskar man den franska Medelhavsflottan, finner 

man dess absoluta underlägsenhet i förhållande till en 

förenad Italiensk- ö sterrikisk- Ungersk, särskilt med avse~ 
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end e på mod eena aetilleeifa l'tyg. Italiens förutnämnda 
u eutralitetsförklaring förhindrade visserligen en el ylik 
kombination, m en de 2 tyska kryssarne - Goeben och 
Breslan - representerande rrysklancls sj ö m ald i Med el 
havet , skulle effektivt kunnat hota förbind elsen Alger
Franh:.rike genom dessa båda fartygs höga fart och Goe
bens starka artill eri . Man finner också å krige ts första 
dag dessa fartyg, i teo ts av att hela franska Me<i elbaYs
flottan var på väg från rl'oulon till Algers kust , bombar
derande hamnarna å denna kust såsom ett första led i 
op era tionerna mot de franska trupptransporterna. Det 
alltmer sig närmande hote t FI.Y kr igsförklaring från Eng 
land r esulterade emellertid i en order till tys ka amil'aleu 
Sonchou att omed elbart avgå med Goeb en och Breslan 
till Konstantinopel och det är ju välbekant hur d ess a fa r 
tyg lyck.acles undgå den bl'ittiska bevakningen rl.'unis
Sicili en- Otranto och nå sitt mål. 

De franska trupptransporterna i MedelhaYet kunde 
däeeft er pågå i önskad utsträc kning, enäe ö sterrikisk
Ungerska flottans und erlägsenhet i förh ålland e till de 
fransk -brittiska sjöstrid skeafterna i Medelhavet tvin gad e 
elen förra till steategisk defensiv och inskränkte dess tak 
tiska ofi'ensivområde till Adeiatiska havet. 

D e tyska t:ryssaenas inlöpand e i Konsta ntinap els 
h amn tvingade eller utminstone påskyndad e rrurkiets in
t rädand e i kriget , vilket enligt franska upp g.iftee had e 
stoet infly tande på världskrigets gång. Hysslanels b ekv~i. 

Inaste och naturligaste förbindelse med övriga Entente
lände!' , anför mau, gic k genom turkiskt vattenomr·åcle. 
Då denna väg uu blev s tängd, kund e Hyssland ej av sina 
alli erade förses m ecl keigsförnödenheter och kommuni
kationsmateriel i erforderlig grad för detta lanel s stora 
resur ser av männ.iskomatet·iel skulle kunna utnyttjas. 
Följdeena härav uteblevo ju ej h eller. Den gamla histo 
riska sanningen om sjömal(tens avgörande inverkan p[t 
kri ge t till lanels hacl e ännu en gång bevisats. 
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~Vf ål et för Ententens krigföring t ill sjöss var i stoet 
sett tvåfaldig , förstöraneJet av Centralmakternas sjö
strid skrafter i utomeueop eiska farvatten och n eutralise
J'ing av övriga sjöstrid skrafter i centralmakternas h em
land sh am nar. D et fö rsta m ålet nådeles prakt i. s kt tag e l 
för e 191-1 års utgång, det andra mål et nådeles även, dock 
icke så effektivt. Franska sj hstriclskeafter deltog-o enelast 
[ ringa utsträckning i oceank1·iget ; vid blo cka el e n av cell
tealmakternas hemlanel s faevatten clärem.ot eehöll feanska 
Medelhavsflottan till huvuduppgift att neutJ·alisera do 
österrikisk- ungerska sj östrid sk.rafterna i Adriatiska havet , 
varj äm.t e franska sjösteid skraft er aktiv!. cl eltogo i op era
tionerna vid Dardanell ema och östra Medelhave t i öv1·igt. 

Blockaden av Adriatiska havet är m sjömilitäe syn
punkt av stort intresse . Vid Adriatiska havets östra kust 
finnes rikt utvecklad skäegårdsterräng - Dalmatiska 
skärgården -; Italiens kust är däremot öppen. Dal
matiska skärgårel en ä t' ett ypperligt basområde för 
sjösteicl skrafte l' och säeskilt erbj uder Cattaeobukten ett 
utmärkt utgångsområde för taktiskt offensiva operationer. 
De fl'anska sjöstrid skeaftem a i företling m ed beittiska 
sökte vid krigets böl'jan liksom de brittiska i Noedsjön att 
upprätth ålla ett slags näJ·blockacl, varjämte för sö k gjor
des såväl fl'ån sjö- som laml siclan att erövr·a Cattaeoställ
Jtingen. Härigenom skulle ett hasområde kunna er·hullas , 
varifrån fi endens opeealiouee slmlle kunnat hotas i flan
ken. Oattawställningeus skydclaucle fort bombar·c.l e t·ades 
och miasvepning igångsattes i stor uts träc kning. Alla 
föl' sök att taga Gattaras tällningen misslyckades dock. 

I u-båtsvapnet had e centt·almakterna fun11it ett m e
del till förhindrand e av nä1·blockad i egentlig m ening. 
Utan överdrift kan sägas, att vid värld skrige ts början 
u-båtarna kunde unelandraga sig var j e slag av block.acl. 
Ententemakterna fingo bitter erfarenhet härav å de två 
huvudkrigsskådeplatserna till sj ö ss, N ord sj ön och Ad eia
Liska havet. Eft.e1' icke obetyd liga förlu ste r' m åste så-
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lullll a de 11 l'raH:;ka bloc ka cl sp ici rr eu förflyttas till Oteanto

sund el och anfallet mot Cattaroställningeu nppgiYas. ] 

det 53 sj ömil bt·ecla sunde t ordnades aY fmmka sjöst riel s

krafterna eu spärr , vilken icke kunde fo eceras av fien

rl em sjösteicl skt·afler, och som till fö rsäkeacle e11LeuLen det 

abso luta heeravLUclet 1 Mecl elhaYet mecl uncl a JJLag aY Adri 

at iska havet. Späu ens orcluaucl e Yi:U' em ell eeticl på gt·und 

av de r elativt stora cljup eu och starka stl· öm meu saml 

fie11d ens taktiskt offensiva upptrbiclaud e före nad m ed s tora 

svårigheter. Den kom till slut att bestå av bogse eacl e 

och föt·ank1·ade u-bålsuät m ecl minliujer i flaukerua , sam1 

därbakom fl era echelOllllCI' tlY U-båtar i undeevatteusb e 

VELklliJJgsläge , u-biltsjagare och jagaee, stödda på ar·till e 

rlfadyg, baser ade pä Malta och på de av fmuska sj ö

stricl skrafteena iordningställda base nra ii de nordligaste 

J uniska öarna Korfu och Kefalenia. Blockadspärrens till

bakad t·agancl e till Ot r·antosund et skull e emellertid icke 

bliva utau inve1·kan på krigets gång i övrigt. Häei genom 

kund e nämligeu östeeriJ,;,isk-unge rska sjöstrid skrafterna 

utsträcka sina operationer i Adriatiska havet och så gott 

som omedelbar·t vid Italiens krigsförklaring besköto dessa 

jäenvägs- och övriga anlägguingar av militärt värde vid 

Italiens kust till stod men för fullb orda ndet av italienska 

armeus uppmaesch. Härigenom vann clubbelmonaekiens 

arme tid och clä därjämte, tack vare sin " fl eet- in-b eing", 

Österrike icke behövde avdela armestridskeafter· till 

lmstens föesvar , kund e italienska anfallet till lanels mötas 
m ed erfordedig kraft. 

Av f i'auska sjöstriclskrafte m a i Medelhavet avdelad es 

en g mpp - 4 äldre slagskepp, jagare och u-båtar uneler 

konteramiral Guepratte (se grupp 3 tab. I ) - till ";~gä 

iska havet för deltagand e i Dal'danell erop el'ationerna. 

Det i London beslutad e anfallet med enbart sjöstridskraf

ter i maes 1915 mot Darclanellerpositionen misslyckades, 

som bekant, och medförde stora förlustee för de däei del

tagande f1·anska sjös tl'ld skrafter11a . 'rank en p i't a tt pö 
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detta sätt forcera Darclanellerna m åste uppgivas och i 

stället igångsattes det stora landstigningsföretaget mot 

Gallipolihalvön, vilket utfördes uneler skyeld av beittisk

franska sjöstrid skraftee. Efter Bulgariens inträde i kriget 

förstärkt es de franska sjösl l'icl skeafte l'na i .~gäiska havet 

och genom dessas föt· sorg upprättades en bas i Saloniki 

till stöd för den franska op erationsarm en på Balkan

halvön. 
Franska sjöstrid skraft ee cl eltogo dessutom i östra 

Med elhaYel i de opeeationel' m ol asiatis ka rl'uekiets kust , 

som avsåga bind andet av turkiska trupper, varigenom det 

turkiska försYar·pt till lanel s lecl icke obetydligt avbeäck. 

Världskriget slutliga avgörande skull e emelledid 

ske på Frankrikes jord - på den s. k. västfeonten. Ut

gången av strid en häe berodde ytters t på de t unel eestöd i 

trupp ee och kei gsmateeial , som det brittiska riket och 

Amerikas Förenta stater skull e kunna lämna. Båda dessa 

maktees deltagande i kriget på den europeiska kontinen

ten var baserat på h erraYälclet till sjöss . Föe centralmak

terna gällde det sålunda att så bekämpa detta herravälde, 

att fördelama därav icke skulle kunna utnyttjas. Hela 

väddens uppmärksamhet kom därför att riktas på enten

tens blocl~aclkrig och centralmakternas- u-båtsl<Tig, ty 

blockad en skull e tillförsäkra herraväldet till sjöss, u

båtskriget skull e förinta det för transporter över haven 

erforderliga touuaget. Såväl blockaden som u -båtskri 

get fönles hänsynslöst; intemationella förpliktelsee brö 

tos ; blo cl<.aclen blev en hungerblockad och u-båtskriget 

blev " oinskränkt" . 
Frankrike deltog m ed kraft i antiuncl eevattensbåt 

kriget . 
Man erkänner nu i el en franska fackpressen, att en

t entemakterna icke voro beeeclcla på u-båtskriget i de 

former , unel er vilka det kom att uppträda. Man hade 

visserligeu i Frankrike ld art för sig att näeblockacl av 

fiendens kust med stö rre artillerifartyg var så got t som 
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ut esluten m ecl hi:insru till faran för u -b åt sanfall. övniu
gar, i vilka även u-båtar deltagit , hade visserligen ägt 
rum unel er fred ens dagar, m eu övningarnas värd e hade 
väsentligt förminska ts genom utfärdad e försiktigh e tsb e
stämm elser av hänsyn till ombordläggningsfara . Att 
skyelda handel sfad yg mot u -båtar var ick e ens påtänkt, 
enär el ylik krigföring enligt fransk uppfattning kunde an 
ses utesluten m ell an civiliserade natione i' . Enligt fran 
slca uppgifter disponerad e tys ka flottan vid krigsut
brottet över 3 6 fullt färdiga u -båtar , varjämte 16 st. vor o 
unel er byggnad. Av dessa 52 st. u -båta r ansågos dock 
enelast 8 st. vara lämpad e för op erati one r p å större a\' 
ståncl från baserna . U -b iHsflottan växte do ck ständig t, 
viU; et bl. a. framgår därav att på grund av vap enstill e
ståndets villkor enligt engelsk uppgift icl,:.e mindre än 15D 
u-båtar blevo överlämnade ell er internerad e. 

De åtgärder som genom franska sj ömilitära m ynclig 
heteruas försorg i samråd m ed övriga allierad e vicltogos 
för att bryta del tyska u-båtskrigets udd ä ro för fackman
nen av utomordentligt intresse. Ett studium av dessa 
visa de stora svårighetee, som mötte att e i'hålla effektiva 
medel mot u-båtarna, elen långa tid , som åtgick innan 
organisationen av antiunderva ttensbåtkrige t blev genom
förd och elen änd å li:i.ngee tid , som förflöt , innan verksamt 
resultat uppnåddes. U- båtsvapnet kom därför uneler de 
första krigsåren att m ee ellee mindre domineea sj ökrig
föringe n, en stoe mängd örlogstonnage sänktes och unde t· 
lång tid ökades de t sänkta hand elstonnage t för vaej e m å 
nad , så alt rryskland med rätta unclee år 1917 kund e hysa 
förhoppningar , att u -båtskriget till slut och inom icke 
alltför avlägsen tid skull e så föeminska världstonnaget att 
.erforde l'liga transpo i' t er för krigets underhållande å eur·o
peiska kontinenten icke skulle kunna utföras. I franska 
litteraturen uppgives nu, att från och med juli 1917 anti
u-båtskriget börjad e visa sig effektivt och av denna litte
ralm bringas man till den uppfattningen, att u -båtsvap-
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net så smamn gom und er krige ts sista skede framskapat 
rootvap en , vilkas eff ektivit et är ställd utom allt tvivel. 
Detta fram gåe även av i engelska facl;:,littel'aturen nu 
publicerad e siffror över antal et för stäeda tyska u-båtar , 
nämligen: 

år '19'1 4 
,, 191 5 
. , 1916 

19'11 

" 
'191 8 

förstörd es 

" 
" . , 

" 
Summa 

5 st. u -båtar , 

t!:) " 

25 " 
66 " 
85 " 

,, 

, . 

200 st. u-båtar. 

En redogöe else för de å tgärd er. som i Frankrike viel 
togas m ol u-båtaJ' skall hä r n edan följa. 

ktgärclerua m otu-båtanJa voro dels d e f e n s iv a, 
del s off e nsiv a . Antiumleevattenb åtskrigets för sta pe 
riod kännetecknas av uteslutand e def ensiva åtgärd er , dess 
sista period av båda slagen. 

Man började m ed att för se de fömäms ta örlogs - och 
handelshamnarna m ed stängsela nordningar enligt ett sy 
stem, som fullt ge nomfört b es tod av 3 linj er: ett fas t 
u- bå tsnä t (" fil et el ' arret ' ') m ed flyttbar genomfart. en 
observationsnätlinj e (" fil et iudicateur") placerad utan
f ör föregående , i villw n bevakningsfartyg uppburo mindre 
( 100 meter långa ) nät , samt en minnätlinj e (" fil et el 
mines") beståend e . av nät m ed för stöt explod erand e 
spräng laddningar. I m ars Hl15 voro elylika spänar an
ordnad e för örlogshamnarna i Frankrike och för ham
narna i le Havre, Marseille och Saint-Jean de Luz samt 
för de inreelda baserna i Milo , Saloniki , Codu och Argo
stoli å Kefalenia (Joniska öarna ) och Bizerta. 

För att skydela de viktigaste transportvägama till 
sj öss rekvirerades ångtrålare i stort antal , vilka bes tyc
kades med 2 lätta kanoner, en 75 mm. kanon förut och 
en 4 7 mm. kanon akterut. l slute t av å r 1914 voro 88 
dylika fadyg införlivade m ed franska marinen och i de-
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cemb er ·19 '1 5 had e antalet nrxit till 30'1. Man oednad e 
dessa fartyg i flottilj er om '1 .2-'14 unel er befäl aY en 
" capitaine de fregat e" , Var j e el ylikt fartyg stod under 
befäl av en offi cer; härför användes reservofficerar e i stor 
utsträc kning. Från m aj '1 9 '1 5 oper erade s tändig t 4 dy

lika franska elivisioner i Atlanten och 2 i Medelhavet. 
Antalet trålare ansågs docl;:: i cke tillräckligt; man sökte 
cl äefö r uppbringa andra lämpliga fartyg , såsom änglust
j akter från " Le Yacht Club de France" o. eL Fmnkrikes 
tillgång härtill var dock ej stor , varför fartyg förhyrdes 
från övriga entente -länd er. Emell ertid så växte fö rlus
t erna i genom u-båtar sänkt tonnage för var j e månacl. 
varigenom bristen på erforderligt tonnage för trupp er och 
krigsförnödenheter blev allt kännbarare. 

'19 '1 4 års senaste kvartal visade en siffr a i runt tal 
av 300,000 ton sänkt tonnage ; under '19'15 års 1 :a !\sar
tal var motsvarande siffra 32 0 ,000 , under 2 :dra kvartalet 
380,000 och under det 3 :dj e 500,000. 

Ytterligare m edel måst e tillgripas. I septemb er 
'1915 bör j ad e man 1 Frankrike att bestycka handelsfarty
gen m ed 47 och 65 mm :s kanoner , i börj an endast de 
fartyg, som transporterade trupper , därefter även krigs
materieltransportfartyg. Av brist på artill erimateriel 
had e intill oktober '19'15 endast 2 '1 ångare kunnat be 
styclws . Man tog nu 4 7 och 65 mm :s kanoner fr ån tor
pedbåtarna, 65 mm :s kustfästningspjäser och 7 5 mm :s 
fältkanoner till transportfa rtygen. Någon för hand elsfar
tyg avsedd artilleribestyckning hade nämligen icke an
skaffats i fred stid. Mot denna bestycknin g av handels
fartyg protesterade, som bekant , icke enelas t rr ys klaml. 
utan även neutrala s tate t· , däribland Amerikas Fö renta 
state r . 

I mars '1916 utsändes i Frankrike eu r egeeingsnot 
om bestyckning av alla handelsfal'tyg- såväl ångare som 
seglare - med en enhetskaliber för fartyg av minst 500 

tons deplacement aY 90 mm., mindre faetyg skull e be -
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styckas m ecl l tL 2 s t. pJ aSe t' aY 4 7- 75 mm :s kalibee. 
sammanlagt auskaflad es och upps lälldes '1, 300 adill e ri 
pj äsee å hand elsfa rtyg. · 

För att öve rYaka ha nd elsfartygens bes tyc kning, am
rnunitionens ausl;:affand e och personalens utbilcluing, bil 
dades i hö t'.i an av är Hl l l en sär s];: ilet organisation i var j e 
maritimt arro ndissem ent m e el centralkommaud on av off i
cerar e i alla sjöstä cl ee. ö mingar i artill e ei e~eec i s och 
skj utning utförd es och fö e riktarnas speciell a utbildning 
nppeättacles en skjutskola i Loeient. I juli år '191 l var 
denna orgauisatiou full t genomförd . 

P ii en knnfeJ'8 tl s i Malta i m ars 19 16, i Yilkeu ami -
1·alee fl' ån Feanl.;:rike. E 11g land och Italien cl eltogo , hade 
bestämts, att Mecl elhaYet, över Yilket transport er för 
krigsändam ål i största uts träckning ägde rum , skull e de
las i 'l t zoner, inom vilka Frankrike i 4 , England i 4 och 
Italien i 3, skull e svara J' ör skyddet mot u-b åtar , samt 
att England skull e iUaga sig samma sl\.ydcl i Atlanten. 

I juni '19'1 6 bild ades i Frankr·ilce en organisation med 
uppgift att sa.m.råcla m ed de alli erad e makterna om åt
gärd er mot u-båtar. Dä t' jämte uppgjord es progran1 för 
luf'tfaetygs använd and e i anti-u-båtskriget, och bestäm
des , att handelstrafiken skull e äga rum efte e vissa l'Outel' , 
Yilka n oggrant skull e patrull eras och övervakas . 

Hittills vidtagna åtgärd er visade sig emellertid icke 
effektiva; fi. encl ellS u-båtskrig växte i styrka. De använda 
routerna blevo snart känd a och just å dessa föt· ekommo 
täta u -båtsanfall. Slutligeu befanns det att cl e patmlle 
''ad e r outerna r ent av bleYo farliga att befaea . 

Handelsfartygen sammanfö ed es då i konvo je l' uncl ee 
eskort och en säeskilcl organisation härför bild ades. Den
na blev do ck ej full ständigt genomförd fönän i juli t 9 '18 

av brist på tillgång på lämpliga es kortfartyg. Hä l'för av
sågas lättare örlo gsfartyg (kryssa t' e och torpedfal'tyg; ) 
samt för ändamålet uteus tade och bestyckade bevaknings
fartyg, av vilka en cl el und e r· es koden bogse ead e "hallons 
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captifs" . M au räknade på att en anfalland e u-b åt skull e 

kunna beskjutas av ett fl edal fartyg i kouvoj e n, vilke l 

även visade sig bliva fan et. 
Unel ee åe t9t 7 m ålades all a fartyg - såväl örlo gs

som h andel sfartyg - enligt " camouflage '' -metoden. 

Manöverplaner för konvoj erna fast ställd es , enligt vilka 

förflyttningen skedd e i sicksackkues. Såväl örlogs - som 

hancl elsfadyg för sågos m ed apparatee för utvecklande ax 

lconstgjoecl dimma och i feanska litteeatueen angives e l L 

fl ertal fall , då nu näm.nd a defensiva m edel icke enda::;! 

r äddat fartyg feån anfallande u-båt, utan även m edgivi 1 

dennas sättand e ur steidbart skick. 
Und er år t 9t 8 för sågos fartygen till . sky eld för a Y 

u- båtar utlagda mmeringae m ed " pro tecteur o t t er", Yil 

ket ä r samma appaeat som den engelska " paeavanen" . 

Nu nän1ncla def ensiva m edel kunde do ck icke beyla 

u-båtskrigets kraft i eff ektiv grad. Und er åe t 9t 6 :s sista 

levadal var antalet sänkt handelstonnage icke mindre än 

1,200 ,000 ton, en avsevärd st egring . fr ån för egåend e 
l;:.vartal. Antalet tyska u-båtar hade oc k.så ökats. Frå u 

krigsutbrottet till t 9t5 å1·s slut had e antal et vuxit fr ii 11 

36 till 56, fr ånräknat de föeolyckade; i januari t 916 sto el n 

rlä ejämte t 50 st. på stap eln (fransk uppgift ) . Den 3t 

januari '19t 7 förklarade rrysklancl det oinskränkta u-båts

kri get , vilket ju ledd e till. att Amerilws Förenta State 1· 

sällad e sig till rrysklancl s fiend er ; t9t 7 års t :a kvartal 

visade 1 , 720 ,000 ton sänkt hand elstonnage och dess 2 :d eu 

kvartal 2 ,24 0,000 ton. I Frankrike an såg man då ställ 

ningen vara ytterst farlig, ty krigets eesultat på av.gö

r an el e keigssl\:åcl eplatsen till land s beeocld e u t eslutande pt1 

möjligheten av til lräcklig t tonnage J'öe överförande aY 

trupper, krigsmateriel och övriga föenöclenheter. 
I juni t9t 7 had e i F'rankrike bildats " Direction ge

nerale de la guerre sous-marine", m ed uppgift bl. a. a tt 

inhämta underrättel ser om de tyska u-båtarnas sanno

lik.a upp ehåll sområd en , samt utsända medd eland e häeom 

till utevarand e fartyg och konvojer . 

• 
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I novemb er t9t 7 hölls i Paeis en internati onell ma 

rinkonselj m ed omfattande progeam rörande anti-u -båts 

kriget. 
Följel en av t 9t 7 åes arb ete i här omhandlade är ende 

blev, att följand e ätgäecl ee beträffande anti -u -båtskt·ige l. 

beslötos: 
t ) Skydcl ancl et aY hand eln genom här oYan om 

nämnda defensiva m edel. 

2 ) J akt på och för s törand e av fi endens u -båtsflott a. 

med elst säeskilt bygg:da fartyg, vilkas taktiska uppträ

dand e skull e ske enlig t särskild plan. Varj e fientlig u

båt, som utgick fe ån sin bas, skull e snaras t anfallas . Un

derrättel se - (spion - ) väsend e f ö e utrönande a Y. när fi ent

liga u-båtar lämnad e sina baser , skull e organise ras. 

3) Anfall mot fi end ens u -båtsbas er i föt· euiug med 

blo ckad aY dessa genom egna u-bå tar , luftfartyg, minfält, 

nät och andra hind ee i avsikt att försvåra ell ee omöjlig

göra ut- och inpasser and e feån och till baserna. 

rrill fullfölj and e av detta peogeam, utövee förut 

nämnda åtgärder , upp gjordes i Frankeike successivt icke 

minclee än 7 progeam för byggandet och utrustand et aY 

s. k . antiunclervatten sbåtfartyg, avsedela föe jakt å och 

förstärand et av u-bätar. 6 av dessa progeam kommo till 

utförande , det 7 :de hann dä eemot icke utföras för e va

penstilleståndet. Sammanlagt anskaffades c :a 300 dylika 

fartyg i F rankrike, av vilka de s törre voro best yckade 

med 2 st. t 4 cm :s kanoner och 2 st. 4 7 mm. Lk. samt de 

mindre m ed 75- 57 mm :s J ~anone r·. 

Antiund ervattensbåtfartygeu benämnd e s '' sloops. 

chalutiers, clea.gueurs, canonnieras, avisos, vedettes o. s. 

v. " och Yor o föe erh ållna uppcll:ags fullgö1·ande bl. a . ut

rustade m e(l f ölj and e materiel: 
lyssnareapparater ( "ecouteues"), medel st vilka på 

akustisk väg u -bi'ttarnas läge även und er vattnet kunde 

bestämmas ; 
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sänk- ell er vattenb omber (" grenades"), bes tå encl e 

av sprä ngladdad behållare, avsedel att fällas å den plats. 

dä r u-båt ens läge genom lyssna reappa rat ell ee pil. annat 

sätt utrönts; 

nät (" fil et indicateur" ) för svepning av u-båtae , av

sed da at L bogse ras; sam t 

nät (" fil et"), avsedda att föeankeas. 

I slutet av år 1917 vo ro fl essa off ensiva m edel mul 

u -båtar i verksamhet. Allt eft ersom deras verksamhe l 

utsträcktes och de vunno i effektivite t började mängel en 

av sänkt hand elstonnage att minskas samtidigt som an

talet för störda fientliga u -båtar , som fönrt framhållit s, 

ökades. 

I april och maj 1918 fullbordades cl et uppgjorda 

programmet för antiundervattensbåtkriget genom de brit·· 

tiska sjöstridskrafternas anfall mot u -båtsbaserna i Zee 

bri1gge och Ostende. Att märka är att något direkt an 

fall på fiendens u-båtsbaser , vid vilka u-båtarnas opera 

tioner stöddes av artillerifartyg, såsom Helgolands - och 

Cattarobaserna, icke ägde runL 

Jämsides med ovan anförda åtgärder för u-båtarnas 

bekämpande hade Frankrikes sjöluftflotta utvecklats. 

Antalet " hyclravions" växte från 300 år 1917 till 1 ,5 0U 

vid krigets slut; ett stort antal " hallons clirigeables" och 

" hallons captifs" , avseelda för konvoj eskorter, uppsökan

de av minor och u-båtar hade färd igställts. 

Antiundervattensbåtkriget har visat , att und er kri 

gets senat'e skede - i Frankrike anför man från och ro ecl 

juli 1917 - mot u-båtarna framkommit effektiva niat 

vapen. Härigenom kunde el'ford erligt tonnage transpor 

teras över haven medförande de för stärkningar i perso

nal och materiel, som fordrade s för krigets i Frankrike 

förande till för ententen gynnsamt re sultat. 
Sjömaktens avgörande inflytand e på lantkriget och 

· på hela kriget s utgång i övrigt hae under världskriget 
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1914- 191 8 liksom m1clet· fordomtida kl'ig på det mest 

övertygand e sätt blivit bevisat . 

De franska förlu sterna i örlogsfaetyg utgjord es av: 
!t slagskepp, 
3 kryssare; 

15 jagar e, 
8 torpedbåtar , 

'13 undervattensbåtar, 
6 hjälpkryssare , 

7 5 " canonnier es , chasseurs och c hal uti ers", varav 

ett stort antal genom minsprängning. 

StocJ.::holm i clecembee 1919. 

Arthur Ornberg. 
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Skall övervattenstorpedvapnet få självdö? 

Med en oerhörd beklämning se r mau i officielH 

tryck, nämligen i cl eu nyligen till riksdngen öve~·lärr1uacl e 

redogörel sen för floltans Yerksamhet år 1919 , hlll;:.anua

givet , att vid årsskiftet 't 9 't 9- 20 av öv-tMp eclfadyg fun

nos rus ta d e summa 
1 jaga t~e och 
5 toep eclbåtar . 
Meu äYen dessa blygsamma siffrot· ä t~o vils eledande. 

ty av de 5 som torpedbåtar b etecknad e farty_?·en äro blott 

4 i tjänst som torpeclfartyg. Den femt e ar enel ast eu 

med ett par mycket lätta kanoner b estyckad ångb~t , som 

tack vare siu förmåga att hjälpligt flyta och röra s1g m ecl 

ångkraft kunnat förflytta sig till västkusten fö r_ att c~ ä t· 

förstöra kringdrivande minor, en uppgift , som. for ovng l 

omöjligen kau lösas av ett enda fartyg , åtminstone i c l~e 

då drivminsYännarna sätta in fr ån Nord sjön m ed och et

ter västliga sto rmar . Detta borde man f. ö. hava hunnit 

med att lära sig unel er kriget. På sistone har man också 

funnit sig föranlåten att genom uyrustning öka antal et 

minförstöraee från en till t v å stycke11. 

öv-torpeclYapnet skall em ell ertid hållas vicl liv m ed 

summa 
1 jagat~ e och 
t elivision om 4 torpedbåtar. 

lVI ecl denna fåtaliga materiel, som dessutom icke få tt 

röra sig m er äu 6 timmae och eft er den 1 februari ~) 
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Limmae i veckan. syn e!::l man inbilla sig att kunna häll a 

torpedvapnets personal vid moralisk, taldisk och t eknisk 

tjänstbarhet. Eller kanske man icke ens vill Yara sang

vinisk no g att inbill a sig nägot dylikt, utan r ent av avse r, 

att den del av flottan , som man dock inom vissa läger· 

givit sig sken utav att vilja speciellt omhulda, nämligen. 

torp edvap net avsiktlig t skall få självdö - av ålderdoms 

krämpor pä so tsic1ugen \·ore ma11 fr es tad att :oiiga. '!'y clel 

kan näppeli gen vaea klokt att tro , a tt man med en rustad 

styrka av eu jagare och en elivision torp edbåtar skall kun

na håll a personal, feamföe allt befäl och und erbefäl, vid 

full tjänstbarhet för minst två elivisioner jagaee ell er 1 0 

stycJ,:_en och minst 6 divi sioner t orpedbåtar eller 27 styc

ken. P'artyg, bestyckade med 38 cm. t orpeder, hava icke 

medräkuats . euär åtminstone författaren upphö rt atl be

trakta dylika fartyg som torp eclfaetyg. 

Man frågar s ig umleancle : Y ar lär mau sig inom eu 

elylik miuialyrstyrka som 1 jagare och 4 torpeclbåtae a ll 

föra j agared i visioner och toepedfad.ygsfl ottilj er? 

Yar lät· man sig und ee sådana förhållanden att föra 

den enskild a elivisionen ell er det enskilda fartyge l i större 

förband? 

Ellee anser m an , att cl eu svensl;:e sjöofficeren av föd

sel och intuition - ohejdad vaua ha t· mau aldrig visat 

sig mån om att skapa - ä 1~ sä kunnig i sitt yeke, framf ör 

allt på taktikens cnnråcle, att hau vid krig e ll e r· stö rre rus t

ning utau Yiclare kan packa upp sin koffer t omb ord i sitt 

fartyg, i en hancl väncluiug exe t' cer a upp sin besättning 

och seelan m ed glans föra väddens f. 11. mähäneJa mest 

omod erna torpedfartygsförbatld mot rikets fi encl ee? 

Inbillar man sig något dylikt, vilket vore bro ttslig 

optimism . eller ä r m a11 numera så blind för att all färdi g 

het fordrat' övning och å ter övni.ng. att man helt eukelt 

icke längre kan se nödvä ndighet en av a tt bereda perso 

llalen erfMderlig tjänst till sj öss? 

Tidsk!·ift i Sjöväsendet. Il 
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Hae man glömt det engelska utlåtand e t från foec!um : 
"rrhe Swecles are no tacticians" ? 

Författar en tror icke, att någon enda aY de unu1 
feamställda frågorna kan b esvaras jakand e. 

Orsaken till det bedrövliga sakförhållamtet att f. 11. 

enelast 1 jagare och 4 torp edbåtar äro rustade och be 
manuacl e samt tvingade att ligga stilla v id kaj 158 tim
mar i veckan, ä r nog att söka uteslutand e på det ekono
miskt-inrikespolitiska området. rry det finnes säkerligen 
bland flottans myndigheter och deras fö r eträdare knap
past någon , som kunnat eller velat påtaga sig ansvaret 
för vad som nu sker. I varje fall är det författareus fasta 
förhoppning , att så icke äe förhållandet, utan att ansva
ret måste vara att sö ka utanför elen egentliga flottled
ningen. 

Felet syues vaea, att man icke velat ell er icke Yågat 
hos riksdagen begära den förhöjning av anslaget till flot
tans krigsberedskap och övningar , som åtminstone i nå 
gon mån lmnnat tänl\as stå i proportion till bl. a . den 
6-clubbling av kolpriserna, som ägt rum seelan 1914 . ]!.;u 
orsak till denna bristande vi l j a eller kraft att våga to t' de 
bl. a. ·vara att söka i el en föga enhetliga, klumpiga och 
illa funkt ionerande organisationen av fl ottans n'långhöv
dad e överledning. Denna kommer sannolikt icke att fun
gera bättre efter försvarsdepaetementens snart stundande 
sammanslagning, vilken bl. a . just därför kommer att be 
tyda ett mer ell er mind1·e förtäckt inrangerande av flot
tan uneler armen ell er generalstaben. En enhetlig sjö
l.;:rigsledning - ett amirali tet - är nu mera av nöden 
än någonsin. 

Av brist på förmåga att anskaffa edorderliga anslag 
måste rustningarna inskränkas, icke i en omfattning, som 
motsvarar de inbillade lugnare förhållandena i vädden. 
utan i en vida större proportion, nämligen den, som sva
rar emot, att man nu icke längre kan elisponera mer äu 
sjättedelen av elen kolkvantitet, som ådigen kunde för -
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brukas fö re J.;:rige t. Diirför m ttste äYen de u ftttaJiga om
bord kommemle r·arl e pet'SOHalens 1.jiins tba1'!1 et och sjö
vana äventyras. Att r ecluktioneena m eclfö r'a de allva r
sammasle farm· för hela flottans och i för·sta hand för de 
m stade fartygens kr-igsduglighet syn es icke få hava nå
gon betyd els e. blott ej anslagen l1ehöYa ökas ell e1' el eras 
i)Yer'sk r'idawle på mi11 sta sätt r·i skeras . Ej heller· har man 
funnit niich·ämli gt a tt tillse. att de rustade sjös t)Tkoma 
utgö ras av de mod er·naste fad~·ger 1. el. Y. s. i sUi llet för att 
mau vicl avrustningarna eft er I,Tiget bort avrusta de äldre 
fartygen först och bibehålla de 11yaste i clr•ift , har man 
nöjt sig med att i J'ustat skick behålla en fåtalig iUclrc 
mateeiel, Yil ken dessutom i e tl fullständig! oeften·ättlig 
utst r·äck niug håll es föl'töjcl Yid kaj , icke säsom fartyg utan 
fastmer'a som flytande kas erner , under den nyuppfunna 
benämningen "stationi.ira sjösty-rko r " m ed th,r åtföljande 
ledsamheter för personalen i ekonomiskt avseende. 

Icke utan ängslan påminner sig författaren f r'ans 
mamlen Daveluy· s ord : " En fl otta, vars fadyg icke kun
na gå t ill Sj ÖSS, ä!' lik en arme, Val"S soldater icke kunna 
marschera" . Det är fara värt , att denna sanning i alltför 
stor utsteäckning är' tillämplig på SYenska flottan just nu 
och ic ke minst på öv-torpeclvapuet.. 

Man synes hava glömt, att flottan utan att vara något 
sj älvändamål är ett medel för utrikespolitiken såväl i fr ed 
som framför allt i krig och uncl e1' bryelsamma tider, sådana 
som nu råda i världen. Ftau kraft bakom Mclen är en 
kraftig och självständ ig svensk utrikespolitik otänkbar. 
Utan medel kan ingeu kraft vinnas. Erfarenheter härom 
finnas i övermått från de senaste åren. Man beh över ju 
enelast Hämna. n am n et .-\ land. Erfarenheten manar j u st 
icke till att genom Yanvård bodkasta cl e med el. man ännu 
äger. 

En hastig genomgång av flottans rulla ger vid han
den, dels att 13 kaptener (varav 3 jagm·echefer och !~ 
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Lb-DC ) och 8 subalternoffice l'are, samtliga utbildade föl' 
öv-torp eclfartygstj änst, seelan novemb er 191 8 avgått m 
aktiv tj änst , dels att för bemannande av våra f. n . son1 
torp edfartyg m er ell er mindre användbara 1 O jagate o el! 

2 7 torp edbåtar finnas av utbildade, i aktiv tjäns t ännu 
1\.varståencl e sj öoffi cerare : 

'i' b-flot t ilJchefer .. .. .. .. . KK2 

Jagare -DC .......... .... . 

J agare-F C... .. . .. . . .... . ... K 

'i' b-D C .. . .. .. ... .. ...... .. . 

'l'b -F C ... .. ... ... .. .. .. .. . 

J agareofficerare ......... 

U n der utbildning t ill 
ö v-torp edfartygstj än st 

äl dre och medelålder s 

K 
med elåld ers 

r 
Jvn:re 

" o 

l L 
äldre 

L och F 

L och F 

'l' ill -
B eho,·. gtln g . 

2 a 3 .... ~ . ingen 

2 

~ '· 8*) 

6 li*·:·:· , 

3 1:2 

l t:l n 

22 c\ 24 JO 

... ... minst 21 ...... 3 

Siffrorna i tab ellen kun11a möjligen vara f elaktiga 
på någou enhet b e träffande officers tillgåugen , m en vis u 

do ck ett oerhört unel er skott såviil på högre befälhavare. 
fl ottilj chefer och jagar e -D C, som på en med hänsyu til l 
åldern snart inteäda nd e .brist på tb-D C och en bekläm 
mande brist på eesättning nedifrån genom yngre office
rare. D et kan visserligen invändas, att åtmins tone en d e l 
av de under sista år et avgångna torp edfartygsoffic eram n 
under möjligen ännu ett år kunna b eräknas användbarn 

sina gamla befattningar vid m obiliseeing, därvid f1'äms t 

' ) Varav m inst en i närmas te t ur t ill KK2 och enelas t en enda mer 

än 2 å l' yngre än clenn c. Denn e ·yngste är unel er utbi lclnin g på ett far
t~yg - som går utanför förband. 

" ) Y a ra v 3 st. ej mer än 4 å r· y ngre än y ngs te KK2 . 
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en tillgång av y tte l'ligal'e 8 subalternoffice t· ar e skull e 
kunna påräknas. Men var och en av dessa har m er ell ee 
mindre släppt k ontakten m ed de n a ktiva tj änst en , och föe 
sjöoffi cer en i allmänhet och torp edfartygsoffi cel'en ka n
ske i synnerhet fordras ständig praktik, för att han skall 
kunna hålla sin färdigh et vid m ald - och öka densamm a. 
Därför har för fatta ren ansett sig icke böra räkna m ed 
officerare över stat som befälstillgång för öv-torp ecl
vapnet. 

Anl edningen till elen påvisade svagh eten i befäls 
],;ad ern ä r delvis att söka i s tark avgång och bristand e 
r ekryte ring m en också i det fö rhållandet , att de, som an 
mält sig till utbildning. icke kunnat utbild as på g l'und aY 
brist på plats omb ord , el. v. s. på grund av för sm å rustad e 
förband , och likväl hava befälsplatserna särskilt und er 
1919 i större utsträckning, än som alltid varit nytti gt 
för tjänst en, besatts m ed unel er utbildning vaeaucle och 
icke utbildade officera ee, varj ämte uneler seuast e år ets 
torped skola surnumerär er Yarit kommend erade å både 
j agar e och torpedb åtar. 

Den oesak till el en nuvarand e b efälsbri st en inom öv 
torp eclvapnet, som vederbörand e lättast bod kunna för
utse och därigenom förebygga, ligger otviYelaktigt uti. 
dels att inga flottilj- och jagaredivisionsch efer av r eg -
mentsofficers grad lmnnat kommenderas, em edan iuga 
flottilj er och jagar eelivisioner funnits sammandragna ( 2 
st. självständiga tb -div .. direkt unelerställda HBK bilda 
ingen flottilj , och en divisiou om 2 jagare blir alcleig m e1' 
än en grupp och ä t· intet r egem entsoffice i'Sbefäl ) , el els 
att plats för yngee officerar e i tillräckligt antal saknats. 
enär för få fartyg funnits rustade. Och till t•åga på all t 
har man nu nyligen annonserat sin avsikt att å t· 192 n 
upprepa samma fel som i nådens år '1919. J~n ljuspunkt 
i detta mörker är likväl chefen ::; f ör SD lw mmando expe
clition nyligen uttryckta önskem ål, att m ed hänsyn till 
bl. a. officerarnas utbildning söka hålla ätminstone 3 j a 
gare rus tade uneler instundand e sommar. Det ät' att h op-
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pas, a tt detta blygsamma :fiirslag . som liksid i uch frn 

sig ~i. t· u Lillt•åckl.ig t, s kall Yinua Y e el el'böruncl e s bifal l. 

11' öljcleu av de br.istaud e rustuingarna ha 1· nu fiirutuu1 

brist på utbildat b efäl också blivit eu brist på ÖY uiJJ /1, 

framför allt i taktis kt asseeucl e fö1· deL befi:U . som hal"l 

tur en att få va!'a ut e . Och likY~d för eli gga för uss eftel' 

väl'lclskl'igel , uud er Yilket på grund av ueul,·aJit els \·al\. 1 

och bt'äusleb t·ist föga tillfälle givits till l a i~l i s ka öYniuga l' 

och exp ee.imeut i sUiJ'J' e nn1fatLn in g. Yicl si<la u a Y el en tek 

niska utvec klinge tt , dä t· Y.i j ämYii.l ~L t'o b etänkli g t på e rteJ '

kä lk e n. ofantligt viktiga oc h s \·ål'a taldis ka pt·ubl em. som 

tan·a siu sHa J'a lösning . Till dessa höra bl. a. tMn ec!faJ· 

tygen s upptt·äclaucle uud e1· dagsteid eu. arhll erifa-t·tyge no< 

skyeldand e mot unrl e n ·atteusbäta l', jakt på UJHlen•a ll eu;-; 

båtar· , m åuga problem föt· nattstJ·iden jämte aucll'a fr ttgo r. 

som lämpligen hät· böra förbigäs m ecl tystuacl. 

Föt· att h ålla en alllid tilleäc klig L övad öv-to rp cclfar

tygsp erso ual i tjäns L fordras e u s tändi g ru st ning 

h e l a å r et um av mi11st en division om 4 a 5 jagar e 

san'lt eu flotti.lj om m.ins t 2 diYisiouer om 4 ä 5 torped

båtar· jämte en kryssaee ell el' kauonbåt sum t eml e t· . Dess

utom k1·äves minst fördubbling· av den fö1· varJ· e fa1·ty u· 
<._) ' ._ ~ 

uncl e t· hösteu och viutel'u föt· gång disponibla beänsle -

kvantiteteu och ökning aY sommarens kousumtio11. de l 

senare dels föt· möjliggöraucl e aY m e t·a övuiug vicl l.;t·igs

mässig hög fart , dels l"öt· bättre utnyttjand e aY elen fii1· 

öv -torp edvapuets öYning syn11erligeu lämpliga ticl en seJl 

temb ee- mitteu av oktobe t· m ed ännu mild luft och va1·ml 

Yatteu m en mörka nättet·. 

U tan denna rustning komme t· öv -torp edvapuet at! 

självdö - hastigare, ju miudre autal faetyg, som håll e~ 

rustat , och ju läng t· e tid fadygeu fasl.lu.sas vid kaj. C r 

krigsbeeedskapssyupuukt måste dessulom de ruslade far

Lygen vat·a de nyaste, Yi äga. 

Och dänned äro vi inne pt't fråga u om hv-to1·pedfar

~ygsmater·ieleus mocleenitet. 
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Flottans rulla visa t' då, alt öv-torpech:apnet sedan å r 

-1 9 12 erhålli t e Lt tillskott av 2 - säger två - jagare . 

Det Yill m ecl andea orcl säga. att torp edvapne ts fa rtygs

m a teri eL bortsett frän fal'tyg. bestycl,acl e m ed 38 cm. tor

p eder . Yilka torpecl e 1· num et·a varke n m ed hänsyn till 

spräng kraf t. fart elle1· porte kunua b e traktas som stl'icl s

cluglig ammunition. å r· 1920 äe 3." gån ger så gammal som 

HH2 . ell ee i ge nomsnitt pe t· fartyg 1 0. ~ år mot 3 ,~ år cläe

Yicl m ed eli'Ucl e m f ö e hnYucl d el en a Y f a et~·gen ell er 3 5 s t. av 

3/ ä e 11 1 l" ål' . Samtliga dessa fa rtyg läea do ck fortfa

rand e tilLböra föesta linjeu. 13 av fartygen ( 3 jagare och 

-1 0 torp edb iUae) ÖJ'O öYer 12 å J' gamla. en åld er , dä j aga r· e 

i utländ ska fl otlo t· i allmänhet r edan äro utmnge t·acle. 

Fö re utgi\.ugeu a ,· 192 1 hava ytterligare 2 jagar e och 11 

torpeclbåta t· öYer skl'iclit el e n ödesdigra 12 - t't l' sålcl e t·n. Me 

delälcle ru för samtliga fartyg övers tigee m ed 3 iir den ay 

för·sy~:u· sb e r ecluingaeua och Kungl. Maj :t 191 4 godkäuda 

m ecl elålde en för toep edfa r tyg ay 8 å r , vilken redan den 

för övrigt är för hög. ( Vid en livslängel aY 16 år blie 

m ecl elåld em 8 år. ) 
Den ålderstigna materielen är dessutom ytterligt 

föl'slit en i skrov och maskiuer pä grund aY sträng tjänst 

undee krige t - icke för övningae föt· höjand e av perso

ual ens kei gscluglighel - ut au för n eutralitetsvakt och 

ha u el elsskyeld. 
~åg(IJJ eesältuiug föe denua oerh öeda förslitning och 

föråldring har ÖY-torpeclvapnet lika litet som flottall i 

övrigt eehållit. De t av flottall under krigsåren uträttade 

arbetet föt· sjöfartens tryggand e i våra farvatten torde 

elj est motivera, att åtminstone stateus krigsförsäkrings

kommissions eventuella överskott oavkortat kommer flot

tan till godo för igångsättand e av ett fåtal av de allra 

oundgängligaste e t' sättningsnybyggnaclerna. 

I stället för a tt söka genom tilläggsanslag, på vilka 

intet knussel syn es r åda inom a.nclra områden av state ns 

vedi.samh e t, bringa upp de sedan 1914 till ny, ännu ej 
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bes tälld fartygsmat eriel (bl. a . 2 jagare) b evilj ade an 
;,lagen i nivå m ed penningväJ' cl ets fall och beställa far 
tygen har man gjort vad man kunnat för att på allt möj 
ligt - m esta el els förelyringar av and ea materi elanskaff 
ningar - plottra bort de en gång b eviljade anslageu. 
Den av ri ksdageu b eslutade uyanskaffningen av krigs
fartygsmateri el kommer således aldrig att kuuna affek
tueras. 

Man " utr eder " nu p å nytt försvarsfrågan, och uneler 
ti cl en byggas inga fartyg . Ej ens de allra nödvändigaste 
ersättningsnybyggnader ell er anvisning av m edel för 
framtida sådana få förekomma. Detta är lika barockt 
som att helt inställa alla värnplildsövningar för ann eu , 
medan man "utreder" värnpliktsfrågan. Ell er för att 
välja en ännu mera träffande liknelse, lika barockt som 
det skulle vara att unelerlåta att anskaffa nya remonter för 
de beridna truppslagen , m edan man " utreder", hur många 
hästar , som skola finnas - låt säga om 1 O år. Skillna
clen är enelast elen, att det går lättare och fortare att köpa 
hästar än att bygga fartyg. Medan man " utreder ", tar 
stampersonalen avsked, den dugligaste först , vilket vis
serligen kanske icke är ovälkommet för de avrustnings 
ivrande " utrednings" -männen, som i så fall få ett lätt 
arbete att " utr eda" dödsboet . " Medan gräset gror, dör 
kon" . Det är fara värt , att det senare skall bliva fall et 
med öv-torpeclvapnet. 

Mycket annat vore att säga om torpedvapnets brister , 
men därmed må t. v. anstå. Emellertid vore det sl;:äl uti. 
att vederbörande , innan flottan hunnit helt avfolkas , gåse 
tyd ligt och klart b esked , om man önskar någon personal 
och enkannerligen officerare kvar i tjänst . Många offi
cerare, som dock i det längsta sökt hålla modet upp e, 
anse sig snart för goda att i längelen arbeta uneler sådana 
förhållanden som de nu rådande. 

Vill man för framti9en h ålla sig m ed ett öv -torped 
vap en , så må man tillse, att tillräckligt stora förband med 
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tillräckliga bränslekvantitet er finnas rustad e fö r eff ektiv 
övning, och att ny, modern, l;:rigs - och sj ö duglig fartygs
materiel ansl;:affas i ställ et för " museiföremålen" . 

C o n s u l e s - i detta fall statsmakterna - v i-· 
cl ea nt, att i c k e öv-torpe clvapn e t må s jälvdö, 
ty i så fall kan stat en taga skada. 

Torpedb åt en Iris, förtöjd å Karlskrona varv elen 2 
februari 1920. 

E. Öberg . 
Divi sionscllef för flottans f. n . enda r ustaclc öv-torpcdfar t:·gsförbancl. 
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Bärgningen av den engelska ubåten K 13. 
Efterföljande redogörelse för K 13 :s sjunkning o ch 

slutliga bäegning utgör en bearbetad översättning fr ttu 
Engineering, oct . 31, 1919. Författaeen , mr. Percy .c\. 

Hillh ouse, naxal architect, var själv eu av de övedenuHl c 
från K 13. 

V. L 

U-båtarne K 14 och K 13 kontraherades i dec. 1915. 
och K 13 började siua peovturer elen 29 dec. 1916. K 13 
var på 2,600 tons deplacement med 53 mans besätluiHg. 
Längd överallt något över 330 fot. Fartyget vat· upp - ' 
delat i 10 vattentäta avdelningar ( jämför skissen ) , vilku 
voro förifrån: förliga torpedrumme t, officersrummet, ma 
növerrummet, miclskeppstorpeclrummet, ångpannerum 
met, turbinrummet, motorrummet, mansl.;.apsmässen och 
styrmaskinrummet . styrbord om ångpannerumme t gid 
en vattentät gång melhat Lurbinrummet och midskepps 
torpedrummeL Faetyge t var i övrigt utrustat mecl tvh 
periskop , två gnistmaster, två 10-tons lösk.ölar, två sJ;:ot'
stenar samt fyra ventilationshuvar ( 36 tums diamet e t· ) 
för ångpannerummet. 

Med K 13 utfördes förberedande proY elen 29 dec .. 
fartp t· ov elen 18 jan. och dykningar den 6, 17 och 2(1 
januari. Den 29 januari 1917 utfördes i Garloch (eu 
aem a>· Clycl e norr om Gre enock ) en 2 timmars clyl;:niuet 

till 83 fots djup. ProYen hacle elittills utfallit tillfre cl s
;; tällamle. men av uågo n anledning beslöts det på e . m. 
samma dag att utföra en uy, lwrt dykning. Vicl detta se
naee tillfäll e yoru ombord förutom OJ' clinarie besättuing 
(chef Jieut euaut- command er Herhed ) conunancler Go o el
hart och li eut enant Hicleal fråu K 1 !± samt 25 kontrol
lant er, iugenjörer och verkmästaee ~ tillsat1.tn1atts 80 
personer . 

De förber eclancl e arbetena föe mtdervattensgäng ut
fördes i yanlig oecl tting, och vederbörliga rapporter frå11 
maskinrum e tc. inkommo, att arbetena Yoro uLförda. 
:F'adygschefen s läng de turulu ckan, heoeclracle halv fart 
framåt uch . ui.i.r maniivet"rum YLUlllits , roclreua fiie ned
gång. Näst~:m ()m ed elbart bl ev clet tydligt , att allt ej stod 
rätt till: manumeteanw vi sade eu 01wrmalt hastig djup
ökning . F. C. gav clå oecler om utblåsning och roclrena 
för uppgång, fartyget fortfur emellertid att sjunka. 

Nästa ord er aubefalld e de vattentäta clörrames 
stängaml e och löskölarnes släppande . Ungefär samtidigt 
bl ev det klart , Yarför fartyget alltjämt sjönk : en av ingen
jörel'lla. som stod i elen vattentäta gångeu mellan turbin
rummet och midskeppstorpeclrummeL såg genom en vat
tentät glasYentiL hm·u vatten strömmade in i ångpanne 
rummet. Fartyget nåclcl e botten på 64 fots djup mecl 
någon babords slagsida och 4 gt"aclees akterlig trim. I 
avcleluiugar·na för om skottet mellan ångpanuerummet 
och miclsl.;:eppstorpeclrummet vor·o nu försam1acle 50 per
souee. 

G:euom de tr enue talröreu akterifrån till manöver
rummet iuströmmacle vatten. Ehuru deras ventiler· stäng
eles så fort som möjli.gt , kom dock en vattenstråle på 
instrumenttavlan i manöveerummet, vilket föranledde 
partiell kortslutning med nedsmältning av metaller och 
antändning av några kablar. Manöverrummet fylleles 
med vit; kvävanrl e rök. Blott mecl mycken möda lycli..a 
tles cle innevarande att till slut släcka cle beinnande l~ab-
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la me och s toppa rökbilduingen. 'l'r· o!s de pal'ti ella k orL 

'>lutningaru e fanns do ck rikl ig en ergi kvar för b elysning. 

komp r essor ee och länsp umpar. 1\.oi::npressorerna igång

sattes om ecl elbart för a tt n edbringa det mycket b esväran

de övertrycket (200 mm . Hg övee det normala ) . 

En undersökning av situationen gav följand e resul 

tat. Fartyget var oskadat och vattentätt från och m ed 

midskeppstorpedrummet och för över. Skottet till ång

pann erummet, som blott var k ons truerat för 15 skålpund 

per kvadrattum m en h ade att uthärda ett yttre vatten

tryck av 25 skålpund , läckt e emell ertid b etydligt. Gt 

~·~·mmet akter om sagda skott syntes ~vattenfyll t, de11 

aktra lös köl en och de a ktra tankarne kund e ej åtkommas. 

Den förliga löskölen hade släppt. Man för sökte blåsa cl e 

fö diga tankarne, m eu trimme n änclrades ej därav, och 

försö ken m ås t e snart instä llas , enär förråd et tryckluft re

clau frå n början vaeit rin ga. Det tillgängliga utrymmet 

gav för euval' av cl e 50 p ersonerna ett luftförråd av om 

keiug 250 kubikfot , vilket teore tiskt sett m edgav en 15 

timmars fri st p er man, föeutsatt att alla voro i full ständig 

vila. Det dröjde 42 timmar, iunan någou fri sk luft till
föecl es de innestängda. Att de do ck kunde härda ut tord e 

tills krivas, aH de då och då släppte ut tryckluft fr ån sy

stem et samtidigt med körning av en kompressor . Redan 

eft er ett dygn var emellertid luften så dålig, att en tänd
sticka ej gav flamm utan blott rök. 

Situationen förblev ofprändrad intill kl. 8 f. m . föl 

jand e dag - en tisdag. Då hördes st eg och knackninga1· 

på skrove ts yttersida, vilket gav tillkänna, att dykare vor·rJ 

i arbete . En viss , ehuru so m det visade sig föga tillför

litlig f örbindelse med yttervärlden upprättades m erl 
knacknillgar enligt Morses syst em . 

Det var egentligen endast en lycklig tillfälligh e t, att 

K J 3 p itträffad e s så snart eft er olyckan. Fartygschefen 

på u-båten E 50 , som även utförde provturer å Garloch. 

hade iakttagit K '13 :s dykning och " did not like the look 
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uf it . au " H hacle omedelbar!; fällt en boj p i'l platseu och 

unelerrättat K 13 :s m ocl erfal'tyg . o .. 

Uneler tisdagens förmiddag lyc kad es cl e bada ald sta 

· "officerarne på K '13. Herbed och GoodharL genom en 
SJ O .. ft o 

utomordentlig clj ärY och tapp er h andling att npp ra .. a pa-

litlig förbind else med ytt ervärlden. 

D D D D D 

'l' ornet ovanför manöveerm:nmet avskild es därifrån 

med en vattentät lucka, och det hade även en vattentät 

och med överfall förs edd lucka till clet vid undervatt ens

gång vattenfyllda styrrummet i överb_Yggnad en. I skottet 

mellan to enet och manöverrummet funnos dessutom ge 

nomtag för tryc kluftl edning till visslan, ett luftavlop~ 

från en olj etank samt en tub fråu mag~etkom1~assen l 

tornet. Dessa rör voro förseelda med ventiler enligt skis 

sen. Genom a tt slå hål på luftavloppet och luftvisslans 

ledning samt genom att för se elen senare med en extra 

ventil ]~uncl e tornet användas för en av fartygsch efen 

(Herbert ) uppgjo rd plan att sända en man upp till vat
tenytan. 

Planen var denna. Heebert och Goodhart skull e 

stänga sig inne i tornet. De skulle därefter ?ppna öve r

fall et (m en ej låset ) på den övre luckan (tlll ~ tyrr~m
lllet ) , öppna luftavloppsventilen och låta vatten m strom-
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ma i toruet, till dess att luften komprimerats till samn w 
tryck so m utanför. Luc lmn till styreummet skulle då li.Ui 
kunna öppnas. och el en ena av officerarne ( Goodbad 1 

skulle därefter genon1. styrrumm et sö ka sig upp till Yal
tenytan . Samhel igt skull e el e n kvarvaJ'ande (Herbel't ) 
släppa p<'\ l.J'yc kJuft för att hålla vattnet ut e och så sutu·l 
,.;um miij ligt slii. 11 ga den ÖYJ'e luckan och secla11 !Etta vnll 
uet rinna ner genom ·l.;;o mpasstuben. :\Tär tornet. åter va1· 
läns, sk.ulle man från manöverrummet öppna luckan m el
lan manöverrummet och tor11 et. 

Näe planen kom till utförande, a1·bel.ade el e n efl e 1· 
hP6ikniug intill det ögonblick. cl[t He1·beet skull e sLängu 
luckan efter Gooclhart. Av luftll'yckel l.;;astad es han själY 
upp genom luc kan eftee Goodhart och föreles aY ström 
men mot öppningen mellan styrrummet ·och vattnet utau 
f'ör. Han flöt upp bredvid e11 clyJ>:.arbåt och togs clär om 
])ord. Goodhaet kom däremot ej upp. Det befanns se
dermeea, att han antagligen kastats upp så häftigt genom 
luckan, att han slagit hjässan i överbyggnaden och fö r
lorat medvetand et ellee dött omedelbad. 

Det var av största betydelse för bärgningsarbetet, al t 
den förolyckade u-båtens chef kom i direkt förb ind else 
med ledaren dä rav. Redan på tisdag förmiddag hade t ill 
platsen anlänt ett bärgningsfadyg, en teålaee och t.Yå 
pråmar. Kättingar hade smugits runt sl,::rovet, men ma1.1 
hade därmed icke lyckats lätta u-båten. Herbeds för sta 
föeslag var nu att tillverka en 60 fot lång, vattentät stål
tub, som skulle räcka från vattenytan till luckan i mid
skeppstorpedrummeL Arbetena på denna tub påbörjades 
tisdag e. m . vid en veekstad i land och voro avslutade 
inom 17 timmar. Emellertid k om tuben aldJ'ig till an
vändning. 

Unelee ticlen apterades en tryckluftl eclning till syste
met å K 13. Den för sta ledningen läckte em ellertid och 
förs t vid fyraticlen pä onsdagsmorgonen kunde de nu 
tomma flaskorna i systemet åter fyllas. Kl. 5 f. m. fö1' -
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söktes uler utb låsui11g as de ·födi.ga tan karna. Så små-
11 ingum li:ittacles J'ad,ygets förskepp, och till slut höjde 
, 1· a förstäven över vattellvlan ; fartyget had e <l å 18 gra-, El .. ' • 

cl e rs akterlig trin1. 
Hi:i.d<larnes föt·sta uppgift bl ev nu a l L söka tillföra 

fri s l>:. luft till de innestängd a. rl'ill e n ventilationstrumma 
fr ån officersnnnmet, som dock ämm låg uucler vatten
ytan, fästes en Yattentät luftslang, och genom cl~nsamma 
ordnades såväl luftventilation som tillförsel av h vsmedel 
i flytande och fast form. Det visade sig vid luftväxlingen. 
att det ännu rått e tt starkt övertrycl;: i fadyget , och när 
det normala luftteyc k et el är bl ev råd ande, bör j ad e det 
förut omtalade skottet till ångpanneeummet att läcka än
nu mer än fö rut. De kYa:·varancl e gjord e sig nu beredda 
att övergiva manöveerummet , och för detta ändamål om
lades en del av belysningsnätets leclningae. Unelee ar
betena härmed h ände det dock ej bättre , än att en man 
av ovarsamhet ås tadkom 1-cortslutning av batteriet. var
efter fartyget ohjälpligt för sänktes i mörker . ;\.mm åter 
stocia då sex timmar. intill dess räddningen var fullboJ' dad. 

Sedan förstäven delvis kommit övee vatten, var gi
vetvis räddningsarbetet , vad beträffar männen ombord, 
betydligt underlättat. JVIau försötte först inifrån att a~'l
lita stävtorp ecl tub er na, men dessa voro ä nnu icke fna . 
Det åter stod clå endast att hugga upp ett hål genom ytter
skrov och inner sk:roY. En syre -acetyl enlåga sattes i 
verksamhet, och omsider kunde de överlevande en eftee 
en l;;.rypa upp på K 13 :s föi·stäv, däe de mottogas av räcl
darne. 

På torselagens e. m. speungo de \Virar , som höllo 
K 13 :s förstäv upp e, och först efter sex veckor var bärg
ningen av skrovet fullbordad. Denna had e då utföds så, 
att varje vattentät avdelning av fartyget hade försetts 
m ed en lufttillopps- och en vattenavloppsleclning, och 
vattnet had e succ essivt tryckts ut ur skrovet. så att detta 
åter flöt upp. 

., 
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Vid unel eesökningen av anledningen till olyckan b e
fanns det, att intet konsteuktions - eller materialfel före
legat. Däremot voro de fyea luftventilatorerna till ång 
pannerummet fullt öppna; någon hade glömt att stänga 
dem och med livet pliktat föl' sia glömska. Rapporten 
att maskinrummen voro klara för uncl en·att en sgång had e 
sålm1rla aYgivits falskt. 

Det fram går m ed all tydligh et av förestående redo
gö t·else, att de 49 m an , som överlevde från K '1 3 :s sj.un 
kancl e, enelast h ade e u serie av lyckliga om ständigheter 
att tacka för sin rä ddnin g. Farvattnets ringa djup med
fö rd e, att skotten ej utsatt es för något kritiskt tryck, och 
m.edgav, att fartyge ts förstäv till slut kunde lättas över 
vatt euytan. Olyckan obse l'vera cl es uppifrån i ett mycket 
tidig t stadium, vat>igenom bärgningsåtgärder nästan ome
delbart kunde vidtagas . rrillgången till Clycles all a verk
städ er och dessas t ekniska r esurser av alla slag va r också 
av största betydelse . rl' rots alla dessa samverk.ande gynn
samma omstänclighetee var det dock utan tvivel i sista 
stund , som man kuucle komma de i u-båten innestängda 
till undsättning. 

Det är knappast att vänta och i varj e fall icke sanno
lild, att alla olyckstillbud å u-båt ar skola inträffa under 
så gynnsamma förhållandena. Snarare måste man räkna 
m ed, att olyckor komma att ske unel er medelmåttigt 
gynnsamma omständigheter. 

Bland de åtgärder som i fön·äg kunna vidtagas för 
att i m öjligaste mån pås li:.ynda och und erlätta eventu ella 
bärgningsarbeten å sjunkna u-båtar torde kunna frain
hållas : 

Vederb örande förbands - och fartygsch ef 

'l ) bör ha uppgjort i stora drag en plan för bärg
n ing . Det gäll er därvid bl. a. att skilj a på huruvida ar-
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betet i första h and skall gå u t på att rädda b esättningen 
enbart eller om såväl båt som b esättning slwla kunna 
räddas samtidigt. - Flera av en sådan plans de talj er 
kunna läm.pligen göras till föremål för övning . 

2 ) bör ha t ill sitt förfogande väl utbildad e dykare 
med god kännedom om ubåtarnes byggnad och egen
skaper . 

3 ) b ör förfoga Ö\'e t· mate ri el för att tillföea u-båten 
såväl tryckluft till system et som frisk luft ( till- och av
lopp ) till båtens inre. 

För att lyfta till vattenytan en h elt ell er delvis vat 
tenfylld u-båt erfordras återigen materieL som Y å t· fl otta 
alldeles saknar . 

D. Landquisl. 

Tidskrift i Sjöväsendet. 12 
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Meddelande från främmande 
. 

marmer. 
Från »Stat ement of th e First I,orcl of the Acl.miralty, explanato ry of 

t he 1\'avy E stimates, 1919- 1920.» 

England. 

Den engelsk a marinbudgeten för 1919-j920 uppgår till en snm
ma a,. J: 157,528,800.. En axsevä rcl r eclucerin g a,. flottbudgeten ha r 
ägt ru .m fö r detta å r. Till jämförel se anföres bnclgC'terna under krig ,;
å ren, vilka voro: 

1915-1916 
1916- 1917 
1917- 1.918 
1.918-1919 

1912--19j;:) 
l9j 3-1914 
1914-1915 

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

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

. .......... .. . .. . . 
• •••• • • • • • • • •• o •• • 

••• o •• • ••• • • ••• • • • 

/ 

f: 205,733,597 
f: 209,877,218 
f: 277,388,89\. 
f: 325,000,000 

<E 45,075,40C 
f: 46,309,300 
f: 51,500,000 

Engelska fioltons användning uneler 1918- 1919. 

l N orclsjön. 

Th(• G rnmL Fled h ar va rit s;yssr lsatt med att överföra och eskor
tera tyska fartyg fö r· internering i Scapa Flow, tills de sistnämnda 
av egna brsättningar sänktes elen 21 juni 1919. 

D en ;) december j918 avgick H. M. S. >> He rcules». åtföljd av en 

lätt kryssare och fy ra jaga re. till tyska farn1ttcn m<'d dc allie rades 
marinkommission fö r Yapenstilleståndct ombord . Dessa fartyg åt er

vände den 20 i samma månad, men h ava flera engelska örlogsfa rtyg 
sedermera i olika uppdrag besökt t yska Nordsjöhamnar. D en 24 n o

vember 1919 hade t ys karna fått överlämna 3'16 handelsfartyg till dc 
allierad e. 

- 1 6~) -

Os tersjön .. 

r~ gTllllfl u,. \ 8j) ('11Sti l kståndsY i Il koren öppnades Bä l ten och Oro
sund för d(' (•nge lskn sj öst rirl sk raft.<: rn a betl"fiffnnclc övc rv;Jttc nsLntyg. 

En eskader. ])('stående a1· fem lä t ta kl·~·ssa r0 . nio jaga re S<ll llt två ar
ti ll<: riLutyg. a1·siimlPs til l Estla]l([ ocl1 T,cttl anrl för alt" hi t rärh att 

skyel da rlC'ssa liimlc•r mot Rols:ic·Yik<:rl1<1 . 
Denna st:crL1 O JWrl'r<~rlc i Finskn Yiken och Ri ga buktPn tlll s i 

januari 1919. då d,•n p;"1 grun•l a\· is f ick gå till l\:öpenhamn . 
Tidigt i <l pril s. :1 . :Hndindc• r],•nna s jösty rka . något förstärkt. 

t ill Fin ska YikPll. En dd st rirle1· i och i 11ärlwtr•n a1· Kron sta dt ut

kämp;lcks diirs tiidcs mot BolsjcYikerna . 

I l s lznv el. 

S. of N. E. 
19 19- 1920 

Sicl. 5. 

Virl ,·apenstilksti\ndds ikr::lftträdan<le 1·oro följanek brittiska ör- i:l. of N. E. 
1919-1920 

Sicl. 6. logsfa rtyg stationerack i (le nonl-ryska 
Arkangrlsk : två lll'Ollit c> rn, fyra 

brytare. 
i :Murm a n sk : slagskeppet »Glory». 

fa rn1ttnen: 
kanonbåta r samt 011 del is-

1 P echcnga : ryska kryssaren »Askold». hem an n a el med engelsk 
besättning. 

P å Yå ren 1919 sändes ytterligare en lätt kryssan• . sex monito·r er 

samt ('n del andra fartyg till :Murmankusten. 
Den 27 september 191.9 ind rogs hela brittiska sjöstyrkan i dessa 

f a rnlttcn med undantag· flY två monitorc l". Yi!ka ej kunde komma ut 

på grund av för lågt nttcn. Dessa fa rtyg demolerades. 

l Sunrlo h av et. 

En del rngelska sjöstyrkor hcn·a b iträtt genor al D('nikins opcrn- S. of N. E . 

tion er på norra Snuta ha Ys kusten ocl1 rc•nsat rlhma från T:\olsjcYike r. 1919-1920 
Sid. 7. 

J Kaspiska hcw et. 

Hc·dan fö re vapenstilleståndet had e rn eld engelska sjöstriclskraf- S. of N. E. 

ter överförts till K aspiska havet för att beYaka intressena mot In - 1919-1920 
ilien. llicl. 7. 

Under grner al D enikin s frammarsch unclcrstöddr dessa sjöstrids

krafter hon om mot bolsjcYikrrna . :Pessa. had e etablen1t en bas i fort 
Alexandro vsk , men blcvo därstädes slagna av den brittiska sjöstyrkn n 
dien 21 mflj 1919. Efter dcttn h emknlladcs den brittiska personalen 

och fartygPn överlämnades till (grneral Den1kins nrme) cl e frivillig a 

ryska trupperna . 
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I S ibirien . 

S. of N. E. Ett c•ngelskt örlogsfartyg har varit stationerat i Vladivostok för 

1919- 1920 att understödja amiral E oltchak . Från detta fartyg fördes kanoner 

Sid. 
7

· per jänwäg t ill K amafloden, varest de monte rades på pråmar och 

ångare samt ö1·crlämnades till amir al Koltchaks arme. 

S. of N. E . 
1919-1920 

Sicl. 9. 

I ÖY ri gt har >>general service abroad » utförts i Adri atiska h avet. 

på D onau, i Egypten, i Röda havet, i Kina m. m . 

1 h0mfnrn1tten har fl.ott an ut rättat olika tjänster. En sjöst yrk 11 

har ti rll·is legat vi d Irlän dska kuste m a för orolighet erna därs tädes. 

Uneler gruvstrejken arbetade 1,500 man, befäl och manskap, vid 

pump~·erken i 'N est Y orkshire distriktet. 

H. M. S. »Valiant» låg under a ugusti i Liverpool p å grund av 
p o lisstrejken därstädes. 

Uneler järnvägsstrejken fönnedlades cm del tran spmter av flottan. 

Två slagkryssare voro sta t ionerade i At lanten u nder R 34 :s färd 
t ill Am e rika och åter. 

Jfin sv epnin[J. 

Enli gt överensk ommelse med de allierad e skulle England svepa 

fanattncn omkring de Britti~ka öarn a sa.mt i N ordsjön till L ong . 

4o O samt dessutom i Medelhavet på olika platse r och en del andrn 
s tällen . 

Efte r engelska beräkningar har under k riget 1,360 minfält ell e r 

g rupper av minor utlngts av t yskarna, omfattande tillsammans om 

kring 11,000 minor, allt omkring de brittiska öarna. Av dessa minor 

skall 90 % hava 11tlagts a'v undervattensbåtar. 

Engelsm ännen lun·a sj älva lagt ut 65,000 minor i h emland s fnr
Yatten s1emt 8,000 i Medelhavet . 

E n tlcl ställ<.'n hava unel e r kriget minci·ats båd,c två och tre gångt' r . 

I-I emfan·attnen uppdelades i minsvepningssektioner uneler befäl 

av en minsYepningsoffioer , som lydde direld uneler amir ali tetet. 

D å minsYepningarna börj ade, bes tod minsvepnino·sstvrkan av om 

kring 1,000 fartyg. I oktobe1· 1919 var denna styrka ~· educeracl till 
mi nd·re än 100 fartyg. 

P e rsona lon för mins1·epningar uppgick en tid t i ll 600 officerar l' 

och 15,000 man. Den var till största delen r ekryterad på frivill ig

hetens väg för en period av 3 månader och erhöll extra avlöning. 

Förlusten i mä nniskoliv unel er svepningsperioden h ar uppgått ti ll 
6 %. 

Kusterna runt Stmbrittanien äro nu färdigsvepta, men natur 

ligt,·is kunna ,dri vminor ännu förelwmma därstädes så l änge som 

a ngrän samlc fan·a tten ej äro f ärdigsvcpta . 
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Bottensvepning fo rtgår dock ännu p å en del stä llen fö r fiske ts 

skull. 

1:.)ngels k a l lottuns övergån g li /1 l reds fot. 

Från de n ll non• mbcr 1918 t ill s unKl'erteok.nanclet av fr edstrak

taten i juni fö l jande å r höll s elen engelska Hottan i hem lanels far 

Yatte n vid fu ll styrka. I decembe r 1918 fick dock en del f a rtyg åt ervän

da till sina stationer och dess brsättningar blevo pe rmitterade, men först 

då amira len. Si r D al'id Beatty elen 7 april 1919 nedhalade sitt befäls

tecken kan 1mm säga att »the Grand F leet» upphö rde att existera. 

Denna reducPracles nu till »At lantic Fleet» och av fartyg bemannade 

med red uceraclc besättningar bildades Ho me Fleet vilken a v ekono

mi ska skäl nu ä1· f örlagd i reserv. 
En jämförelse mellan storloken av f lottan vid t iclen för vapen 

,;t ill eståndets int rädande och denna tid visar följande reduktioner. 

Slagskoppsesl..:aclra r 
S la gkryssareskaclra r 
Kryssa resk ader 
Fl ygeskael rar 
J,ätta k ryssareskadra r 
.T agarflotti l jer 
U-båtsfl ot tilje r 
Mi nsvepningsflott ilje r 
Minutläggare 

recluceraiClie f rån 4 till 2 
)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) 

2 )) 

2 )) 

l )) 

7 
6 )) 

6 )) 

3 )) 

l 
o 
l fartyg 
2 
4 
3 a~,r lit . storl. 
o 

l eslmclor och l flot
tilj till l fartyg. 

På stationerna utom h emlan el s fan- a tten har även en del redu

eeringor gjorts samt äldre materiel clärs.täcles u tbytts mot modernare 

:~.dan. 

V i el n 1penstilkståndets inträ.d ande utgjordes elen engelska mar i 

nens bemanning av 415,162 lJl an (h är i är inberäknat t he Mercant ile 

Mari ne R ese rve . men icke t he Royal Naval D ivision). 

Följande t abell utvisar avmobiliseringen s ökni ng per månad av 

r~{mna styrka ti ll och med sistlidna novembe r . 

Anta l officerare Antal manskap 

Unele r janmni 1,800 25,000 
)) fe brua ri 4;000 92,000 
)) mars 6.000 140,000 
)) ap ril 8.200 168,000 

S. of N. E. 
1919-1920 
Sid . 10-12. 



Unrler nt>l.i 
)) ju ni 

.i u Ii 
)) august i 

scpl·c'llilwr 
)) okto hPr 

novettlbc•t· 
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11.5()( ) 

13.600 
16.100 
17AOO 
18.000 
19.700 
20,900 

189 .00ll 
~0~.000 

:213.000 
:220.000 
~20 .000 

229.000 
:2:32,000 

A1·siktcn \.H J" n H 11nrkr sistlirlna drcember .dterligaJ' l' r.lPmobiU 

se ra flottcm . så H tt J·ohll summan n,. JWrsom!len vid rl·rn n ,l tirl någo t 

sk ull(' nnd(•rstign rld hr1·ilja,cl'e an t nlet fö r ilt· 1914-1915. 

E nye! s /;u l l ottrms r w! öninrts fö r håll ande n. 

S. of N. E. P å grunrl <lY piinningdirdds fnl l h<tr n1·löninga r n<t inolll {'ngclsl.;:n 

1919 - 1920 floHan höjts J\J(•rl omkring- 100 o/o genom regr rin gsbeslnt i mnj 19HJ. 
Sid, 12. 

S . of N. E. E ftl' r ntpen s tillrståndets inlräcl<tnclP ha r en b el rll'l n_ybyggnacls-

1919- 1920 p rogram slopnts samt c'n del fartyg förså lt s. dä rib lnnd för rle a llicnt -

Sid . 
13

· des dikning i56 st. f . d. lysk a 11-bfttar. 

S. of N. E. 
1919- 1920 

Sid. 15. 

Den enQelsku murinstabens or~tanisation. 

Erf<ll·c·nhetemf! undc·r kriget h ava me r än fö rr visat. att stabl'n 

bör lwstå av fö ljande åtbt awlel nin ga r nämligrn fö r Pl ane r, Opera 

tionP r. Lokalfö rsnJJ', J\om JJ iunikati-om•r. lJnde rrättelse,·äsendc, Sjöfa rt, 

Art il kri och Torped sam t ihn inga 1· och Allm än Stabstjänst. 

Vid Yapens1·illestån clets inträdande utgjo 1·ck anta let officera re i 

lllilrin sl nlJl'n 336. J oktobrr 1919 hadC' rll'nna s iffra reduce rats till 

170 oc.h ii1nan fi rt'ts s lut \'ii i' rlet ·,n·s ikkn al·t neribringa antalet til l 

1 ~0. 

Den 4 juni 1919 hö rjade en .Spl'c irll hi i'S fö r mnrinsL1bsaspiranter 
i Cn'('IIWie h. 
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Fö ljande ta/1el / utvisor elen engelska örlo~tsl l o ttcm s storlek 

vid krig ets börjon och vid dess slut. 

Den 4 aug. 1914 Den 11 nov. 1918 

Antal 'J' o n s An tal 'l' on s 

Slag- ( Dreacln oughts 20 423,350 33 775,850 

skepp f Pre-Dreadnoughts 40 58B,385 17*) 258.900 

Summa l GO 1.0 12,730 50 l ,034,750 

SJao-krvssare, kryssare l l lätt~ k'rYssare, kanon - . 
1,320,488 1304 2,212,328 båtar ; k"ustfö J'Svars fa;· - J: 588 

Il tyg, Jagar e, to rp ed b a- l 
tar , u-brltar m . m. 

l 2,333,223 1354 l 3,247,078 Tillsammans 648 l 

Unrk1· h· i get f ullbordades 15 slagskepp, 3 slagkryssa re, 3 . sto ra 

kryssare . :255 jagarr . 146 u-båtar. 83 Coastal motor boats samt dtverse 

minrlre fctrtyg av ol ika t _ype r. 

Fö ljonde tub /ä ulvisar den personal samt elen moteriel, som 

under kriget transporterodes genom det engelska 

amiralilet els försorg, rälmot /rån oug. 1914 

till den 30 nov. 1918. 

Stricl spcrsonal ........ o •••••• o • ••• o •• •• • 

Ej s tr.idancle personal . . .. , . . . ... o •••• • • •• 

Få·ng·a r ... ....... . ...... . .... .. · . · .. · · · · · 

Djur . . . . o ••• o •••• o. o • • o. o •• •••• o.,, • • • o . 

Vagnar ....... .. . . ..... · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Bri ttisk a militärförnödenheter ..... . ... . 

r'ömöclenhrter ti ll de a ll ierade av olika sl ag 

Antal 

:20,778.671 
2,927.143 

158,861 
2.240.495 

506,486 
46,502.486 tons 

4.535.679 ton s 

*) 12 st. Pre-Drea{lno ughts slopade till depotfar tyg. 

S. of K. E. 
1~19-1920 

Sid. 18. 

S. of N. E . 
1919-1920 

Sid . 220 
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S. of N . K Under k riget tillverkades i England 3:23,056 minor och djupbom-
1919- 1920 ber samt 8,611 *) 

Sid. 24. . paravanes. · 

»HOO(i». 

S. of N. E. 
1919-1920 
Sid. 124. 

S.Jagkn·ssa ren »H ood>> ble;v färdig i slutet a y 1919. Enligt N a vy 

Estimates 1919- 1920 går kostnaden för densamma lös på en summrt 
av 5,458,335 <E . 

Kryssarens dimensioner är följ and e : 
Längd: 860 fot . 
Breeld: 104 :fiot . 

Djupgående : 28 fot 6 tum. 

Deplacement : 41 .. 200 tons. 

Slagkry sa ren ä r byggd h os Messrs. John Brown & C :o' i Glas

gow samt har en masidnstyrka av 144.000 hkr. F ar ten är 31 knop. 

Oljeförrådet är 4,000 t ons. Bes,tyckningen utgöres av 8 st . 15 inch, 

12 st. 5 ..• inch och 4 st. luftkanoner. 

N. E. D d b d 
1919_ 1920 e nu un er yggna varande undervattensbåtarna variera 

S.d 142 storlek fr ån 2.650 tons ned till 500 tons, allt i nedsänkt läQ·e. 
l • . 

~ 

Proc, 19 
Sid. 2071. 

s. of N. E. 
191.9- 1920 

Sicl. 23. 

.. De av tyska rn a i Scapa Flow sä nkta fartyge n Baden, Frankfurt, 

Nurnberg, Emid en samt 15 stycken jagare h ava nu upptagits av en
gelsmännen. · 

U ppgij't pä nnlalet tillv erkade kanoner fr. 4/
8 

1914- 31/
10 

1918. 

Svåra . Medelsvår a . Lätta . 
För örlogsflottan 432 st. 3,821 st. 3,469 s t. 

)) auxiliärfartyg 422 )) 5,410 )) 

)) be v. han delsfa rtyg 3,323 )) 3,800 )) 

de a lli e rade 11 )) 80 )) 738 )) 

U ppgij't å antal tillverkade torpeder : 

För ör logsflottan : 11,060 st ., fö r luftvapn et : 607 st. , fö r de allie 
raLie 322 st . 

*) Därav : För 

Minor av olika typer: 
Djupvattensbomber: 

brittiska flott an. 

221,140 st. 
96,4.03 )) 

För de allierade. 

257 st. 
5,256 )) 

M- gm . 
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Litteratur. 

Nordisk ,-}irldsa tlas. D<•nna atlas. so m utgrves t ill förmån för 

S1renska R öda ko rset är elen största Svenska väddsk:uta, som någon 

sin pl.anerats. litgivandet :11· ett dylikt kartl'erk är ett så s\·årt och 

dyrbar t fö retag att enelast dc största ku lt urländ0 ma hitinti ll s lyckats 

därmed. Främst stå r i detta avse<' n de Tyskland JTH)ll sina världsbe 

kanta a tlascr. vi !k a ända ti ll ,-ä rlrlsk rig<'ts börj an även i England och 

Frankri ke med fra111gån g ko nkurret·ade med cle inhemska publik::ttio 

nern a dä rstädes. Gentemot cle utländ ska landatlaser, som vunni t 

,-tönc spridning i vårt land . kan, trots dcn1 s i många avseenelen stor ft 

för t jänstPr. r .iktas den be rätti gade anmärkningen att dc Skanuina

l·iska länderna däri återgivas all t fö r summariskt. 

Detta fö r hå ll anrln ä l'<'nsom d,et a lltmer n stegrade geografisk a in

t resset hos elen s1·ensk a allmänhet en har i fö rst a h and f ramkallat ut

td vandc t a1· en s\·e nsk världsk a rta. va r i dc nonliska länderna åter

~·ivas i väs('ntligt stö rre skalor än nd fallet är i dc utländ ska .kart

verken. 
Tidpunkten fö r utgiYandet m åste anS('S väl va ld. Versailles-freden 

ha r åstadkommit så stora fö rändringar i cle p oli tiska gränsern a att 

Lutverk frå n tiden fö re kriget nurn0n1 äro il1indrc ~uwändbar a. X. 

,-ärldsatlas utgive ay de fr amståend e k artmännen övt') rstc S. Zetter

strancl och professor K. D. J>. R osen n rjämte vid a rbetet mcc!Ycrka 

ett flertal framstående fackmän i S1· erige och grann länderna. Dessa 

person ors namn offe ntli ggö ras vid Yc rkcts avslutande i sa mband med 

en ·k ilclring· a;v kartan s uta rbetandP. 

Sl.;:anrl inavien och övriga områden krin g Ostcrsjön komma att ut

gi vas i en större (1 : 1,6 mill. ) skala än de flest a and ra omr åden a. 

Samma skala till ämpas även med avseend e p å kartbladen ÖY er Holland , 

Belgien . n orra Frankrike, Schweiz och norra Italien. Europas övriga 

l ~n der utgims i skalan l: 3,2 mill. och jo rdens an dra dela r i skalorn a 

l: 8 mill.- 1: 24 mill. 

Trots den mäktiga konkurrensen med ut lanclct och <len avsevärda 

förl agsk ostnaden h a r det lyckats utgivarna a.tt erh ålla en svensk 

förlägga re i grossh andlare .T. P . Ähl en, i nnchava ren av elen vällcäncl~ 

firman Ahlcn och Holm A.-B. Av intresse för Svenska Röda k orset 

oc-h cles8 socia la 1·e rksam lwt har denne ställt sig som företagets eko-
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nomisk<t gnnmt. vnntv lwhi\llningen sknll .helt tillfalh1 Sn• nska Höda 
korset. 

S:tmtlig<t pro.ir·ktiom·r bliva ytrikt ig <l. För värlrhbilcll'l'Tia har 
nt lts l'n kombiTHt-tion HT I~<tmbnts och :Mollwricles ytt.rognn proj"k 
tiOl lPI ·. Er' ll thin:ltic)]lC'n innebär en elegant lösning 8\- problem('( ntt. 
utan fö 1· sd\rn fö rni rln ing<H a1· kartbildl'n yttroget fr<lltlStälla lwln 
. irm lyl<lll . \"iirldsbilrlen på ka rtnns omsl:1g upp1·isnr ett gn1rlnät lllPd 
dc'nllcl Y.ikt iga eg(~nskap . 

D t· ti ll s rlnto 11t komnn kadblndt'll äro .l\ :r 1;3 No~·den och N:r 21 
Storbrit.annien och Irland. Dl't fö rrn är ett <lY rll' 11 bh1rl. som S>llll 

manställrln åt.Prgin ~orrlen från 1\rmlk <l]l ti ll Berlin och hån Bergen 
nästan fn1n 1 till MoskYa. DPssa 11 blad kunna sa mmansättas tilL t'l l 
l'äggknrtn . Mr•rl ayspenrle på ortnamnPns utga llring och textning h<n 
n' claL:t iont•n konse·kYe·nt. unchiki t t yngande nmnnhopning och höttanrlr· 
petig het i stilen . Ortnam n en ha mträrla k la rt och tyd li gt och böra 
k un nfl läsfis utan siit·skilt läsglas i:i1·C'n <W i:ilrlre pe1·sonf'r. 

Te rriingritning-l'n ha r lämpflt.s pftpr htll' tHlformc•t'll<l. D e Yanlig:'l l 
mö rk fä rgacl<• höjrlskilden i t il lrii ckl igt e~ntal luwa måst f r,ocngås hl. a. 
il.'\ - fo t· rlr an pi\ odnnm nr•ns läHläshet . För h;n·pt finnes t' .i clettn himlr•t· 
och nHm har h~ir lycka ts att medPl st en sma k f ull blå nyanseri ng fu 
fram en tycllig och t ill talande bild aY bottPntenängens stor a l in jer. 
Färgn1lct iir srn<lldullt och nwdgive r d t lagom fraanhäYamle nv rlc i 
väsPnt lig<l. K artblarlet St orb ri tann ien och Irland (skalan l: :3,2 mil !. ) 
ä r i stort sl'tt li kt :föregående. Beträffande :Nordsjön må betonas aH 
tkt fö r hamhåll cmrlc ay rle karaktä ri stiska g nmclb an liarn a befunnits 
nörhändigt att bär ti llämpa 40 ms djupku rn m i stä ll Pt för <len tracli 
tionella 50 ms kun·an . 

LJbn ö1·r•nir ift k m1 onr b lida k<HtbhKlr·n sägas ntt <lP utmii rkn 
sig fö r r·n 1iil tecknad terräng. r·n rPrli g framstä llni ng a\' namnPn ocl1 
dt lyck li gt färgYa l. 

Gt•nP ra lst nl:wns litog raf isk a anstalt h H r Y id r Pp rorlukt ionen h ii,._ 
dat si n höga td;:niska ståndpunkt . 

Den fo t· tsn ttn utgiYningPn aY .l\onlisk ,-ärlclsfl tlfls k ommer att sld ' 
mecl 11 k a rto r i Yil t'.i t' b · u dal och prisd :för det heln ntgör 45 kr .. Iö t· 
l;:.·xu]Jplagan 72 l"· · 

Tnn eh ål lsföd<-c kningen är natu rli gPil ,l'j 1lef initiY n1l hl<ldincki
Jiingr·n :tngå r. lHl diP politiska gränsern a här och var ännu äro <.wiss<l. 
1. motsats t ill tl r· föruharanrle kartverken som i s in a s. k . fmdsupp 
lag,or väl få de gaml a bladren över.korsadc av rle nya r iksgränsern n 
kan Ko rdisk diddsatlas taga hänsyn ti ll elen nya indelningen av jor
dens stater och så lu n<b iii'Pll i rlf•tta <wsee nrle giva en aktuell Yiirld ~
ioi lrl. 
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Nordisk Yärl1lsatlas uppgift att fö r moderat pris lämna ett ka rt 
yerk avpassat efter vår a behov och intressen är värd dret .. st~ r sta er
l·ännande och all f r amgång. D å därtill kanuner att fo rsalJnmgs
,' ~nsten tillfalle1· Svcenska R öda km·set är att hoppas att atlasen 111.ått" 
få elen största. sp ridning bland elen svenska allmänheten och lång t 

därutöver. 
G. Reinius . 
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Innehåll i åtskilliga maritima och krigsveten
skapliga tidskrifter år 1920. 

Artill eri och hand vapen: 

l3allistits fo rbrcnningshastighct 

Strateg"i och taktik. 

Why Gcrmany failed at sea . .... . 

Sjökrigshistoda m. m. 

The fatu of t he U-boats .. . . ... . .. ... .. . 

Organisation och budget. 

Training of officers. l<'rench and British 

Mcthods ................ . .... . ... . ... . 

.Fartyg·sbeskrivuing·ar, skeppsbyggeri och 
fartygs maskiner. 

Krigsskibsbygning un:der krigen . .. ..... . . 

N ayiglttion. 

O r t bcstänmi ng mediCI st radiotele gr af i s-ka 
signaler 

Sjöfar:t. 

Brit ish shipping. marine ins ur ance and 
freigths ... ... .. . .. . ...... . . . . . .... .. . 

The Mine Danger on the oce·ans of t he 

world ...... .... .. . . . .... . . .. .. ........ . 

D herse. 

Sogeldukspontoner för lyftandet av sj unkna 

frntyg .. ....... ......... ..... . . .. · . .. · 

N . T . f . S. 19Hl, sid. 209. 

N. E. 1919, sid. 152. 

N. E. 1919, sid. 150. 

N. M. R. 1919, sid. 775. 

N. T. f. S. 1919, sid. 217. 

N. T., sid. 23. 

S. G., sid. 18, 66, 164, 210, 
260, 308. 

S. G., sid. 49, 193, 289. 

N. T., sid. 63. 
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Kungjorda patentansökningar. 

Datum l n~:~~r l 
27/12- J 91 1369/ l[) 

657 f16 
3/1-20 269/19 

19/1 

l 17/l 

11 21 /19 

840/17 

36.13/18 

1743/18 
20/ 15 

Uppfinning ens art. 

Optiskt obser \" ationsinstrument fö r undervatt ens

båtar. Friecl. Krupp A /G Gernumiawerft, Kiel

Gaarden . 
K orn för eltcl'Vapcn. E. U. H edlund, Gävle. 

Målträff-övningsredskap för att vid luftstrid 

markera träffarna genom fotografering. O. 

Messter , Berlin. 
Avt ryckarestång för automatiska skjutvapen. H . 

Ortgies, Luttich. 
Anordning vid båtdävertar för underlättande 

a•v livbåtars utsättande vid slagsida hos farty

get. A/B Schmidts D avit, Göteborg . 
Sätt att tillverka ytterformen för gjutning av 

betongfark·oster. C. W . Carle, Stockh olm. 

Vågmotor. G. Larsson, Göteborg. 
Anordning vid artilleri p j ä ser med reky leranae 

eldrör. Rheinische M·etallwaaren- und! Maschi-1 

nenfabrik, Di.isse1dorf-Derendorf. 

178/18 l Landningsställ fö r flygmaskiner. G. A . Söder
st röm. Stockholm, E. F . W. Holm, Landskrona. 




