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Marinen under sistförflutna året. 

Aret 1914 iir ulan 
.dig ra i mannaminne. 
rull ades i slutet av juli 
Y:trl land oberört , om 
.sasom åskfHlare. 

gensaga del !"ör marinen m est skickelsc
De l vii rld'shi s lor iska drama, som up p
och hörjan aY augusti h ar ick e liim nal 
, .j iin Yi d arsskiftet s lf1 hnvudsak ligcn 

Den 3 au:gus li 11t fiirdaclc Kungl. Ma j:L med anledning a,· 

d el ut br utna Y ii ridskrige l ord er om m:obilis,ering a v m n r i n en 
med nagra s miirre und antag, vilken order seel ermera pä grtmd 
'". den dtdande situationen i någon mån mod ifierats . Del prak
"li ska p r o,·, som mobiliseringsplanerna h ärigenom underkastats , 
hat' utan hivel giYit Yiktiga lärdomar som resullat, liksom ocksä 

goda erfaren heter vunnits angående den inkallade personalens 
rönnäga alt fylla sin uppgHl. Den nu iiver ett å r ulsträckla 
li~len fö r Yissa fartygs exped iti on har ställt stora krm· pä såvii l 

personal som materiel och givil viirdefnlla uppslag i åtskilliga 
rikl1tingar. 

l. 

Marinen vid 1914 års riksdagar . 

.JämY~il i marinens utveck lingshis toria har åre t 191J varit · 

'l'l.l märkesar. Vicl! årets lagtim a riksdag voro utsikterna till en 
god lösning a\· för·svarsfrågan i vad angick ·marinen icke dc 
·häs ta. 

Händelserna ef ter Konungens borggårdstal, när ministären 
~t\· g ick och ber·eclde· plats för en annan, vilkens u teslutande 

uppgi[l va1r försvarsfrågans lösning, väckte till liv förhopplliin -· 
:gar som försvar'srik<sdag·en mot slutet av sommaren förverkli-
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gallie i och med antagandet av en ny värnpliktslag, godkän-
nandel av ett femårigt nybyggnadsprogram för floHan sam L 
nyanläggningar och anskaffningar för knstbefästningarna. 

Den nya värnpliktslogen. 

Varje svensk man ~ir hädanefter v~ir'nrpliktig fr{m och med 
det kalenderår, under vill.;:et han fyller 20 år, till och mecl det" 

under vjlket .han fyller 42 år. 
Tjänsteliden i beväringens l :a uppbåd ~ir 11 {u·, i andra_ 

uppbåcllet 4 år' och i landstormen 8. 
Värnpli1ktiga , inskrivna till al'/män tjänst , inrycka första 

året omkring l november och ntrycka sista veckan i oktob er 
~'\.ret d~irpå. Till sjötjänst iniskrivna inrycka först uneler andra 
år et omkring l februari och ulrycka sista dagarna i januari 
:3:e året. Värnpliktiga s,iökaptener, styrmän och maskinister 
skola undlergå övning j, 500 dagar, hcstf1ende i en förberedande 
utbildning om 5 månader, efterföljd av ett års tj~insLgöring så
som: unelerbefäl ombord. Deras inryckning äger rum , sedan 
sam:tliga kurser i navigalions'Skolorna för ~1ret äro avshttadc 
eller omkring den 15 j u ni. Till mariningenjörstjänst uttagas 
värnpliktiga, som äro inskrin1a vid 'någondera av fackskolorna 
för .skeppsbyggeri, mwskinbyggn:ad och mekanisk teknologi eller 
elektroteknik vid tekniska högskolan eller motsYarande fack i 
högre kursen vid Chalmerska inslilutet. Efter att hava inryckt 
i juni föPsl'a å Pet skola cJie nnde1'gft en militiir u !bildning om 120 
dagar. Därefter följer fackutbildning i 2'15 dagar till större dc
len å långt'esefarlyg, de sista hå månaderna .såsom underoffi 
cerskorpraL EUer avlagd högskoleexamen dock senast 7 :e ~\re t 
skola ifrågavarande värnpliktige m1:derg[l facktjänstgöring i 13;). 
d,a,gar från mitten av juni till november månads början. Till 
marinintendenturt}iinst ullagas Yärnpliktiga, som nmnit inträde 
i el1er ge11!omgått handelshögskolan. Under första året ell er 
efter avlagd högskoleexamen äger tjänstgöringen rum med mili 
tär - och fackutbuld'ning 105 dagar under tiden juni- september. 
Senas t under 4 :e året följer fackutbildning och tjänstgöring~ 
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1111der 3\)5 dagar från början av oktobe~· till novomber påföl
jande år. Denna tjänstgöring: äger rum såsom underofficers
korpral. Hela Ljänstgör~ngen kan äga rum i en följd. TiH 
Jlarinläkartjänst uttagas värnpliktiga, som tillhöra medicinsk 
fakultet och idka med1icinska studier. Tjänstgöringen omfattar 
millitärutbiLdning i 90 dagar und'er första året samt efter avlagd 
kandida~examen och fullgjor'd lasaretlsljänstgöring fackutbild
ning och facktjänstgöring i 365 dagar, huvudsakligen ombord. 
Den första utbildningen äger rum under L1dcn juni- september, 
<kn senare sammanfaHer med! kalenderåret och fullgöres under 
något av 4- 11 åren. Vid början av årstjänstgöringen ulniim
ncs den värnpliktige till mar:inläk::uslipendiat över stat med 1111-

<Lerlöj tnan t s viirdig'het. Viirarpliktiga si ud'enter och m ed dem 
likställ'do skola und'ergå utbildning· i 500 dagar. Icke vapenföru 
inrycka i två o.rngångar så, att halva årsklassen inkomu11er' i 

mitten av :wgusli först a året och kvarbliver till mitten av arpril 
följande år. Den ,andra hälften inrycker l februari andra ål"et 
och u trycker l ok lober samma år. 

]( ustartilleriets u ii m Jlliiktiga inkallas i tvenne omgångar, 
elen första o.mkring 10 november första året med utryckning 
i slutet av september andra året, den and ra omkring l februari 
andra året ~rned utryckning omkring den. 20 december sanHn:1 
ar. Rerpetiti,onsövning äger rum samtidigt uneler 42 dagar i 
aug u s l i och september 4 :c året. Studenter uc h Tikstiitl'da in
rycka i slul,el a v juni förs la året och u trycka i slutet av sep
tember del följandie med 42 dagars riepelitionsövning i augusti 
och september 3:c ~1ret. Icke uaJJcnföm inkallas i två omgån
gar, dlen ena 21 juni första året till 15 februari det andra, den 
andra l februari-28 'serptcm ber andr'rt åre t. 

Penningbid1·a1get har höjts till 50 öre från och med del, 
aH den nya värnpliktslagen bliver fullt genomförd. Värnplik
tig, som tjänstgör såsom underbefäl, erhåller' under sådan tjiinst
göring eU s~irskilt rpen111inglilbkolt av 25 öre om dagen. 

Ett steg i riktning mot önskemålet av en flotnr~g har blivit 
lage t diärmecl, att öksdagen godkänt elt femårigt nybyggnacls
pwgram, omfattande tiden 1915- 191\:l. 
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Enligt detta utgöres mabericlen 

dels av kuslflottrm, som ans·es bör:a innehålla förulom spe

.c ialfartyg fö·ljand'e slag av stridsfartyg nämligen l :a kl. p:m

sa rbåtar , jaga1'e, 1 :a kl. undervallensbåtar och mjnfartyg; 

dels a v loka/styrkor, l i il vilka för u ~om specia lfarlyg räknas 

c ll visst antal av nuvara!l!de l:a kl'. pansarbålar, som upphört 

:lit tillhöra kustflottan , ävensom elt antal av de nuvarande 

mindre pansarbåtarna, jämt1c 0vervallenslorpedfartyg - - där

ibland såd:ana torpedbå la r och .i'a.ga.11e, s01m upphörl alt tillhöra 

kllslfl.ollan - och -de un.clerva llensb:l1ar, som för niirvarande 

iiro förefinlli,ga sam l uneler bytggnacl eller ~~eshillning : iiven min

fa 11tyg sk u ile ingå i lokalslyrkorna. 

LivsHing-den för olika fartygstyper skulle va!·a följande: 

Ytter-
ligare 

I kust- I lokal- kvar- Total-
Fartygsslag flotta styrka Summa hållande s tun ma 

år år i förän- år 
dra d 
tjänst 

Pansarbåtar l. kl. ......... 20 10 30 - 30 
N uv. pansarkryssare ...... 20 10 30 - 30 
Minfartyg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 10 30 - 30 

l l N uv. torpedkryssare ... . . lli 8 24 16 40 

Jagare .......... ....... . ....... .. 16 8 

l 

:24 16 40 
l. kl. torpedbåtar ........ . l(i 8 2-t } 16 40 
Lokalstyrkas torp edb åtar - 2.J. 24 
Fl vo-båtar .. .... ............ ... - 3 l 3 - 3 

Med hänsyn till krigsbered'Skap, bemanning och övningar 

indelas fartygen i 
j"örs fa l'in .ien, nrmed förstås cl1e kustnollan eller lokalstyrka 

lillhö r1am:le farlyg, för viilur fullsHindig bemanning av såviii 

:; lam som reserv och värnpliktiga finnes i tjänstgöring, och ~iro 

dessa fartyg antingen rustade för övning eller förlagda i ber-ed 

skap ; och 

andra linfen , varm ed förstå s övriga kustfloHan eller lokal 

styrka tillh örande fartyg, för Yilka enelast en mindre stambe-

- i) --

manning finnes i ljiinst , under del all :\lerslående bemannings

hehov ~ir avs-ell aU utl'ylb1s. med personal av reserv och Yilrn 

pli.ktiga, som inryck e11 vid mobilisering, och iiro dessa farl~·g 

samtliga förLagda i bei,edslm'p. 

Om än riksdag1en icke bundit sig för n ågo n flollplan , om 

fallande en större tidsrymd , så ansluter sig ·likvi•ssl de l god

l;ända nybygcgnadsprogrammel till den plan för 20 ar, som a\' 

Kung·!. Maj:t i propositionen till fjolårets försvarsriksdag bli\il 

framlagd. 

Enligl denna skulle kustnotlan vid 193-1 ~1rs 111g~1ng om --

falla: 

8 pansarbålar av s\·e ri.gelyp, 

16 jagare, 

2 m in fartyg, 

undervattensbåta r, 

specialfartyg, 

trängfartyg och båtar. 

Lokalsty1·k'Orna skulle förnämligasl tillgodoses genom över

fiiringar från kustfiollan samt - huvudsakligen mol tjugoårs

periodens senare die l - genom nybyggnad av torped fartyg. 

Del nybyggnadsp110gram, som riksdagen g:odk~int för Liden 

1915- 1919 omfattat' 2 pansm,bt1tar H\' Sver igelyp, -J jagare och 

en del und ervallensb~'i lar. Jagnrna bliva a\· förbättrad typ med 

3 dubbelluber, 30 knops fart, 4 st. 75 mm. kanoner och 2 sl. 

kulsprut,or samt· av 460 lons d cplacemenl. Enl ig t programmet 

honde mHier ont·tut~imnd period till lokalslyrkorna från kusl-

11ollan iiverförns förutom Svea, Göta och Tl1llic 3 pansarbillar 

och 2 jagare samt Hr lokalstyrkorna ulga l pansarbåt och 8 

lorpedhå lnr . De sp.ccialfar lyg, som erforliPas l'ör fl.otlan , ut 

göras av lender fö1· flotta·ns pansarbåtar, flolliljchefsfarlyg, de

påfartyg för undena llensM la r·, de p u fartyg för flyginHar s·am l 

k a nonbåta r. I fråga om l iiigodoseende as behovel h ii r u l. i nn:m 

a\·ses Clas Horn, Jacob Bagge och Skukl atl nnder periodc'n 

ombyggas till depåfartyg. Behovet i övrigl n. \· spccialfart~·g 

1\·Hes med anlita nde av besparade medel. TYa flygbålar be 

riiknas nyanskaffas varje år. Pansarb{tlarna fd\n och med 
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Oden till och med Oscar II skola lllHlergä en modernisering. 

hnvuclsakligcn i avsikt att minska träffyla och vikt, varjämte 

Drislighct·en, Äran , \Vasa , Tapperheten, Manligbeten och Oscar 

II skola förses med anordningar för oljeeldning. 

Reslut har fatta ts 01m nybyggnad as en docka Yid Slock-

holuns slali:on, s,lor nog a ll docka fartyg ~n· pansnrb:Hen Sveriges 

s l or] ek sa m l om uppriitlandc a v örlogsdepå i H~i rnösa nd och 

Göteborg. 

I fdvra om flottans personal efter gcll'omförl nybyggnads

program .~. Y. s. år' 1919 har r'iksdagen gjort ncclanslärnd'e be

r~ikning över bchoYet. 

Personal 

O fficcnt1' e. 

Flaggmän .............. .... ... . 

Kommendörer .... .... ............ . ............ .. 

Kommendörkaptener av l. graden ........ . 

)) 2. 

Kaptener av l. klass ........................ .. 

» 2. 

Löjtnanter ... .. . ..... .. . . .. . .. ... . ........ .. . 

1919 år s 
1914 års beräk-

stat nade s tat 

4 

s 
17 
18 

65 
31 
101 

50 

D 

9 
21 
22 
ss 
44 

110 

56 

Ökning 
från 
1911 

l 

4 
4 
23 
13 
9 

5 Underlöjtnanter} ..... .... ..................... .. 

Flinnkar ---+-----t----::-::-:-1-:::-;:--
s l 

';>_.:'4 354 60 
. umrn~. e~ 

17 Till s1:~~~tf!~.er.ar~ .. ·l·;:· o~ s .t1t1·t·er~~l.e . .. S.Jo: l 

~~~------t-~3~· 171--t-----
Summa 

/ 'nderofficerare. 

Flaggunderofficerare ......................... . :222 24:1 21 

Underofficerare av 2. graden .. . ··.:.. .. :..:.·:..:. .. .:.. .. ..:.. .. :..:.·-;.· __ 4-:-4-:-4--t---:4::9::::5:-I-::;5;:-1-

Summa tiGG 738 72 

l :a lönegraden 

:2:a 
3:e 

JJianskap. 

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

ö6G 
1436 
1036 
862 

4000 

73S 
1590 
1047 
1025 

HOO 

72 
154 
11 
1 ()3 

-100 
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Härjämte bcri1knas tillkomma vid mariningenjörkåren 2 

i ngcnjörcr. 

:vred anlcdnillig a,· motion [U1gåct11tle införlande av fänPiks

i n,s l i Lulioncn ha r riksdagen bes! u La l, all: dc utcxa·mineradrc sjö

kaclcllcrna skola heniimnas fänrikar och Li.Jlsällas medelst kon

.stilulorial. Efter Lva år:s praktisk ljänslgöring skall fänrik , som 

anses besilla dc nödiga .cgcnsk<tpcrn a, erhålla fullmakt å hc

.slällning som unclcrlöjLnanl. 

Rcsen ·ofl'iccrsaspiran tern a skola i förs la hand uLLagas p~'l 

frivillighelens Yiig bland i ljiins lgöring varande värnpliktiga sjö

kaptener och s lyrmiin LiH clt anta,[ av 20 pe r år. Villkor för 

an tagning iir Yärnpliklsljiinslgör.ing, fullgjord med minst 360 

dagar. AniSJiUlning kan i.iga l'llllll i.incla till uppnådela 27 lev

n adsår, ehuru medelåldern Yid lllniimnin gcn till rcsernmdcr

löjlnant heriiknas bliva 25 :'t 2G ar. 

De sjökaptener, som under pågående Yiimpliktstjänstgö

ring an tagas liH rcscrvofficcriS<tspiranlcr, avga i .slu tet av juni 

efter a lt hava fuUgjorl omkrint; 375 dag:ar av sin tjänstgöring 

fiir nll den l okt•obcr sarmua år påbörja en ettårig utbildning 

.som r eser vofl'iccrsaspirantcr. Dc slyrlllliin dbiremot, som efter 

avlagd sjökaptensexamen iimna fortsälla som aspiranter , hem

förloYas 'id samma lid men bi ll'da till l oktober påföljande år, 

då dc, .som aYia\q-t sin examen, pabörja sin c llåriga kurs. Dc, 

.som ej godkiinls, fa fullg-öra å terstoden a,· dem åliggande viirn

pliklslj~inslgöring. Efter· avslutad asp'iran.lulbilclning följer en 

·l'llarig tjiinslgiiring som rescrnmdcrlöjlnant. Rcservofl'icer , 

som inn ehar 18 i1 rs ljiinslclid och fullgjort en G månaders repeti

lion si'm1ing llllder G- 10 [iret kan bcfO'I·Idras till kapten. För 

alt mwlcrlälla re,kryteringen s kall som Yillkor för erhållande a,· 

rederilan eller andra förm r:'mcr fö1t" r ederier uppställas fordran 

a för.elriidesriill för rcscn·ofTicerarc till Yi5~a befälsbefallningar 

a deras fartyg. 

I fr:1ga om krigsberedskap och övnni.gar har rikselagen god

lagjt dc planer, som Kungl. l'viaj :l förelagt densamma. Som le

dande princip ligg1cr, all lill sin sam.mm16iillning och storlek 

, ·iil an·iigda fartygsförband sliindigl ,<;kola Yara ruslade med 
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fulltaliga och samö,·ade besätlningm' sam l alt icke ruslade far 

tyg snabbt nch siil~er l kunna nirdigsti.illas, d. \'. s. utrusl::t's och 

bemannas 111ed d'isci·plinerad<e och vi.il uibildadre besättningar. 

Fartygsmat-er ielcn, såvi.il <Len som ingår i kustno tlan som ock 

den, vilken ingår i lokalstyrkornn, indelas i två linjer, 

1 :a linjen, omfattande så<L!aJlla farty g, som enligt organisa

lionsplanen och den diirpå grrundade normalplanen för fioLLan s 

krigsbere<!Jska p och ö v n i ng ar borde inneha ,·a högsta möjlig~1 

krigsbered-.;kap och cli1rav helingacl tillg:'mg pa sliin~digt tjänst 

görande, fulltnli,ga och ii,·adc eller 11 nder iivning \arand e mo

hiliseringshesii Llninga r, snm L 

2 :a linj en , omfattande dc fm' lyg, vilka LiH följd a,· erfor

derl ig reparation eHer översyn icke iiro r11Sladc, eller som p:'t 

grund av dem t illkommande uppgifter vid mobilisering icke 

med· niidvi.imlighet lJC'hönle vara klara omedelbai:t vid ett k'Digs

utbrotl och på den grund iiro avseelda alt i sliirsla möjliga ut 

s träckning bemannas med rescn·pcrsonal samt f. el. S'la,mnnsliiliL 

manskap och öniga vid mohilis·ering inrycknncle vii~·npli,k t iga. 

I fråga om kustbefiislningarna har riksd':~gen lwslul'al: 

en a\"Seviird förstiirJ,ning av Y:'tra nuvarande vikt igas te· 

kusll'ästningnr , samt 

anWgrgnndct av en ny kustposi tion Yid Hiirniisand , J-Icmsii 

kustpos.ifinn, ,·ar-jämte i ÖHe ;-.;orrland skall anordnas ell fast 

min försvar. 
Betriiffande F~'\riis und s k u st p o si l ions vara eller icke v n ra 

har riksdagen för nssikl nll ef ter förnyncl11lreclning fatta hesh1L 

und{· r d·el La a•rs r iksdag. 

Kustartillerie ls personal skall uppdelas pi tva r ege ment en 

Vaxholms och Karlskrona kusla r tiHeriregemcnl•en samt [,·a ka 

rer Alvsborgs och Hemsö kus.larlillerild1rcr, av vilka elen s.isl 

niimnda dock fiirsl skall uppsiillas , niir bcfiislningsnnliiggnin 

gnrna vid llemsii börja bliva fiircliga . 

Ef'ler genomf'iird orgm1isation å r 1919 skall k11Slarlillmiets. 

sla.mpersonal utgöras av: 

l gcncrnl, 

2 överstar, 

4 övcrsldöj1nanler, 

8 majorer, 
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28 karplen er av l :a klassen, 

24 >> 2:a 

-!9 löjlmtnl er , 

13 uncl erlöjlnant er , 

12 fänri1kar, 

)) 

67 undlerofficerare av l :a graden, 

133 2:a » 

25:1 mnns•knp l :a lönegraden, 

353 2:a 
-12;) )) 3:c 

257 4:e 

l regemenl-.;p::~slor, 

l histningsp'rcd ikant. 

Beträfl'ande fä1l.riksgraden har riksdagen fal lnt beslut i. 

Ö\"erel1'sshimnnclsc med för fiol tan. 

Reservofficerare, s·om skola ullagas till arlil1eritjänsl, skola 

rckrylems bland yngl•ingar, som avlagt slud'entexamen, under 

det att dc, so:m asses till minljiinst , fortfarande skola utlagas 

bland sjökap tener. 

De till mintjänslutt:1gna gcnomgft först en viirnpliktstji.insl

göri·ng om 458 dagar frtm slu tet av juni l :a ä re l till slutet a,· 

sc•ptem ber del 2::1. I mi Uen a,. maj del 3 :c åre t inrycka dc h !l 

42 dngans repeti tionsö vning omcdielharl följd a v ;1 m[madcrs 

aspirantkurs. I slule t a,· scptemhcr 3:c arel sker tllniimning 

l iii rcservofTicc r, och dii rdlcr vitlta!:!·er el l ars l )·änstcr·o .. r in" ,· 
~· • ( ;::, . b . 

denna egenskap. 

Dc LiH artillcritjiinsl :wsvd.da skola antagas och utbildas 

cHe<ri h u vudsa kligen sa•mma grunder som ,·id armen. Av dc 

24 ynglingar med högre allmiinbi ldning, som arlig'cn inkallas 

lill fullgör.andc av öOO dagars Ljiinstgöring vid kuslarlillcr.i.ct , 

iiga de som ön6ka utbildas till reservofricerarc all cli.irom göra 

anmälan vid l :a Ljänslgöring·cns slul (utgaugen :w scp tcmbe>t· 

2:a året ) . För dem tillkomm er d:l under iLe ~'\. rct en J"cscrvoffi

ccrsk urs n,. om k ring 3 månad,er. Efter därpå följande repcti -
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tionsö\·ning utnämnas de till •rteservo(Ticerare och ä ro clå s k yl

diga a ll fultgöra r.epetitionsönringar i ungefär samm·a ut s lr~ick

ning som a rmer1s res·er voffi:cerare . 
En för marinens ofTieerarc och underoffice<11arc gemensam 

r eservstal skall uppr~illas m icd underavdelningar för fJo llan och 

k u s t a r t illeriet. 
Reservstaternas fär.sla uppsä~ t ande sker uneler perioden 

1916- 1920, vid vars slut. rescrvs•taterna böra omfalla 
vid fl oHan 2 r egemcn Lsofl"icers-, 8 kap•lens- (l ö j t n an Ls- ) och 

..1: undcrofl"icersbcställningar. 
vid ku startilleriet l r cgementsoiTicer•s-, 7 kap tens- (löjt 

nants -) och 8 unåerofficersbcs läl1ningar. 

Lönerna ~ir1o: 

komm endörkapten m· l :a grnd (öv·crste löjtnant) 
» 2:a (m~ajor) .... . .... . 

'kapten högsta l'ön eklassen 

mellersta 
i liigsta 

underofficer h ögre löneldassen 

lägre 

n. 

staterna för år 1915. 

Depnrlem en/el och öuersi urcl'sen. 

:1,500 kr. 
;), 1()0 » 

2,100 )) 

1,6f>O 
1,200 )) 
1,000 )) 

800 )) 

De1wr/ementel. Anslagel till amanuenser , skrivbitriidcn 

och extra vaktmästare lwr blivii hiijl med 2,500 kronor. 

Flo /l an. 

AuTöning för j'lottrms kårer och stater. Riksdagen har god

kiinl nva slatcr för flollans ofTiccrskår, för flottans undcroffi

cersk~l' l~, för floLians sjönumsk[tr saml ä dagavlöning till office-

- Il-

rare och underofl'iccrare vid flollan ävensom för m a rinin genjör 

k a ren, och antagit nya staler för mariningenjörkåren och polis 

Utren, snmt m od godkännande av fö•t10 rtlad minskning j an vis 

nin gen för resen·- och inclragn i111gssla·terna saml JJåtsmansk,om

paniernn minskal ans·lagel ti ll av löning för· floHans k årer oc h 

sh1kr förut 5,842,292 kronor, med. 188,026 kronor till 5,654,266 

kronor och förändra t. anslagels nH'Lur till förslag;sanslag . 

Den nya stalen föT o.fl"icer•skaren, förul 713 ,4 00 kronor har 

ö kats med 33,220 kronor till 7-!6,620 kronor. D en upptager en 
ökning nv: 

kom nw1wlörknplener a y l :a gra!Cien 2 

2:a 

kap tener as 1 :a klassen 
2:a . ............ .. .. . .. ... . .. . . 

Jöjln:m ler .. ....... . .. . ..... . . ..... .. .. .... .. .. . .. . . ,) 

<J ndcrlöj L n an ler l 

Summn ] 2 

Till grund l'ö1rl heslutet om denna ökning litgger en aY riks

{l:tgf'l1 gjord heriikning a\· den cr f'ordediga ökningen i I'J o.Llans 

o ffi cerskar lmder perioden 1915- 1919, vilken upp lager c ll be

ho \· :tY 60 besiiiilningar ui.ÖYer d·cm, som \·oro upp tagna i 191-l 

.a•rls s t a l. 

U n derofficerskårens s la t, för u L 826,260 kronor , har öka l s 

mc<l 18,070 kronor till 845,130 kronor. Dc l;) nya tmd eroH" i

ccrsbcsl iillningarna fönlcla sig s[tlunda: 
l'l:l ggtln•d erofricernre 

und noff1icerare n\' 2 :a graden lO 
Summa 1·-, 

S t.alen fiir sjömansk:\rcn , som ar 19H utgjorde 2,:i20,67\J 

kronor, har ökats med 7,805 : 50 kronor till 2,318,487:50 kronor. 

Riksdagen hm· förut heriiknat för år 1919 en sjöm:mskar 

Oill1 ..J., -+00 man , vilk et innebiir en ökning med 400 man i förhiti 

lande till 191<.1, [n·s stat. Med hönsyn till befintl iga vakanser har 

cm eller l i el nitgon ök ni ng- a v sjö ma n sik å ren icke f ö rulsa Il s, u lan 

allenast en nmhiggning ~w lönegralkTna inom k:lren u tför ts. 
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Den godkända nya slalen. a dagavlöning Lill oiTiccrarc och 

u nderofficcrare, som u l ,-isar en ökning a,. 28,12:3: 2.) kronor 

från 865,853 kronor till 893,976: 25 kronor är betingad as dl'l 
ökade antale t bestiillningar inom dc begg'e k årerna, liksom iivcn 
iir faHel m ed kostnaderna för jnkvarter ingsbiclrag för nvss 
niimmda kategorier, ,-,ilka her.iiknals hliva ökade m ed. 9 ,7-10 

kroil'Or fr ån 278,260 kronor till 288,000 kronor . 
Sla len fiir marinilllgenjörk å ren ul\·isar en iikning med 

12,000 kronor från 231 ,296 kronor till 2·1:3 ,295 kronor. 'J\·~ ~ 

n .'J1kslads ingen jörsbefntlninga r ha tillkommit och ell an·ode av 
1,000 kronor har tiltagl·s den torped ingenjör , som föres tar lor -· 

pcd'vcrk sla den i Karlskr ona. 
Anvisningen fö r rese rv - och indragningsslal crn a har min 

skats med 192 kronor fn\n 8,9f>2: :~2 krono·r Lill 8,760 : :32 

kronor . 
A vrnnda l bli v er med,elsbc•hovcl und er anslags! i le l n a dön i ng 

för nollans kårer och sla ler 5,951,859 kronor. 
Som emellertid p ~t gruncl av del s tora ~mlalct ,·a•kan sei' 

inom sjömanskåren dc å rliga besparingarna :l anslaget varit 

betyd liga, har riksdagen m ed l-ednin g av förhålland ena und er 
femårsp erioden 1908- 1912 bc6ikn at, alt anslagsheloppe t h ftl 

les inom lillriicklig ram , diircs l del t~l ga r med 95 % av del h e
r~iknad c , och pL1 denna grun d f'i'n· sin del heslntal , al l a nslngcl 
för :J r 1915 sk;dlulg;\ med. e ndas! 5,65-!,266 kronor, vitk el 11lgiir 

en m in·skni ng med 188,026 kron or fl'flll 5,8!2 ,292 krono r, som 

var nns lng'Cls helopp i 191-! ft rs s la l. 
r samband med a nslage ls föriindring till f'iirslags:msl ng har 

riksektgen genom beYiljanclc :w nyn och l'öriinclring a\' iild n' an 
slag herell medel till fylland e a ,· de heho,· , för vilka s litekande 

medel l'iirul anordna ts ~l\' dc pfl de lta anslag uppk om na hc

spa,ringarna. 
Na turrwnclerh å /1 å t fi ersonnl 11id )'follan. An slage t, som i 

191-! ars stal uppla.g its till 1,751 ,1-!± kron or. har ökat s med 

98,856 kronor till 1,850,000 krono•r . Okningen är en direld 
följd av fr edsl j iins lgöringcns u lslriick ning för flotla11s Yiirn· 

pliktiga. 
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Ffof/ans nybyggnad och underh åll . På grund av ny till 

kommen mate riel (undervattensbåtar och flygb åLa·r) har ansla
ge t, förut 2,728,500, höjts m ed 93,500 kronor till 2,822,000 

kronor. 
Fiollans ],-rigsberecls kap o c h öcmingor. Del för u L va rand e 

.:ms]agel till Horlians Öv11iingnr, i Hl14 års stat uppfört m ed 

1,645 ,000 kronior har ökats nmd d eliS 1,144,831 kronor, som 
·iin.,rförls från anslaget till sjiibevi:ir ingcns vapenövningar sam! 

hckliidnad och ersättning därför , och dels 320,169 kronor ocl1 
uppgnr i 1915 å rs stal und er ·oyanslående titel till ~, 110 , 000 

kronor. 
:VI eclclsheho\'e t h a r beräknat s i an slutning till elen a,· chefen 

för marinsiahen uppgjorda nonnalövningsplanen. Behovet för 
·:t r J 91 5 u l visar en ökning !'rå n 1914 om 320,000 kronor bcro

<C' ncl e på: 
dels mera .omfattande iin1ingar, särski l1t vintertid, med i 

lorpcd- och unclcr vattensbå lsbercdskap cr ingående besättningar ; 
del s tilLkomsten a v nya unclerva.Hensbåtar och därav för 

anledd ii,·ningskoslna.dl; 
dels ök~td övning m ed i Joka lslyrko·r ingående fart ,-g sam l 

11lslriid.La Ö\ningar mod minfartyg och fl ygbåtar och 

dels anordnanek :w en minclt'e hösLberedsl;;ap . 
Fran och med [u· 1915 avfö ras alla kostnader för fiollans 

.tiYninga r, vare sig ·dc äro alt hiinföra till stammens eller he\'~i

ringens övningar, från ell gemensami anslag >> flottans krigsbe 
red skap och övningar >> . 

Sjöbeu('iringens (lZJ/öning och /J eklädnad m. m. Frä n a nsla

ge t, som år 1914 uppgick till 1,650,815 kronor, har som ovan 
11~imnls ÖY crfö-r ls 1,14-!,831 k ronor till anslaget tiH fiollan s krigs 

hePedskap och ön1ingar. P å grund. ns elen utsträckta Licle n för 
de Yiirnplil;;tigas övning beräJknad es anslaget höra uppgå till 

605 ,98± kro nor, men med. anledni ng av riks-elagens beslut vi1d 
antagandet av d1en nya viirnpliklsJaigen ifråga om penningbi

drag och p cnningtills1kolt har allislaget undergått en ytterligar e 
höjning m ed 51,666 h 1onor oeh ii r i 1915 å rs rikss ta t uppfört 
m ecll 557,650 kronor. 
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Sj ö1Tigsskolun. Slalen för sjökrigsskolan efter genomfönl 
organisation va r beräknad atl uppgå till 50,316 kronor 6-! öt~e , 
därvid fön1L sa Ils paralleJa vdclningar för sjöolTice rslinjen . ·A r 
t 9U antogs emellertid ick e ett så s lorl antal sjökadeller , all 
paraHelkh.tJss en h ehövcle anm,dna'S, vm·l'ör staten för s kolan stan 
nat vid e tt belopp av 43,568 kronor. l riksstalen för år 191+ 
nn· anslagel u ppfört1111 ed 39,487 kronor , vadan en ökning med 
·1,081 kmnor iigt rum för å r 1915 . 

K u si artil'l'e riet. 

Avlöning f'ör kuslarli/Ieriets personal. I elen uppsitiLnings
plan för kuslarliller'iet, som Kungl. Maj:l framlagt , had e beräk
nats för å r 1915 en ökning i antalet ofl'icersbeslållningar upp 
gående till lL På grund' av svårighet en alt under :'i r 1915 be
sälla dessa phtlscr har riksdagen besiii m t ökningen l ill allenas l 

'i platser n~i mligen: 

l öv.erstelöjtnan t, 

l major, 

2 krrpl1ener a,· l:a klass, 

l kapl en av 2:a kla ss, 

l löjtnant, 

l undcrlöjlnant. 
Del till lön och dngndiining för dessa ofTicerare berälmad e 

beloppet uppgå r till -!07 ,715 kronor, Yi~ke l i förbiillande till 
191-! års slal inneh~ir en höjnin g m ed 30,1-JO kronor. 

Motsvarande helopp för unKkroJTicerare har ökat s fnm 
:342 ,429: 30 kronor till 375 ,353: 60 kronor , varjiimle helappel 
för manskap s·~inkl.s fr ån 571 ,981: 50 kronor till 565 ,005: öO 
kronor , be tingat di:iTaY alt stammanskapels ntml e r~ir blivit sänl;.L 
l'r :'\:n 1,361 till 1,288 man. P å grund h~ira,· har också beloppe t 
för r ekryleringskostnnder blivit siinl.;:t från 22 ,500 b ·onor till 
21 ,000 krono r. A anidra s idan har m e(t hänsyn liH ökning av 
anla1et und ero!Ticerskorpraler inkvnrle ringsbidmgc l höjts fran 
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20,400 h·onor till 25,180 kronor ; varj~imle det till lönetillägg 
och uppmuntringspenningar avsedela b eloppet höjts från 28,500 
kronor till 35,000 kronor. 

På gnmcl av ändrade beslämmelse r ifråga om uppbiirancl e 
av inkvarteringshid'rag har d e t till inkvartcrit1gsbiclrag för offi 
ccrare och rmclierufficerare avscdd'a beloppet ökats fr~1 n 23,150 
h ·on:or till 29,77 5 k r onor. 

En mnWggning av kustartilleri e ls resen·officc rslnslilution 
medför, alt b eloppet till ~n·löning <W r esetTofficersa spirant er 
kunnat nedsä llas från 9,855 kronor till 7,371 kronor . 

SL'aten för kustarliHeriet skulle alllså sluta p ~t en utgifts 
summa av 1,4 72 ,820: lO kro nior. 

I likhet m ed vad fallet var helriifl'ande anslaget till :wlö
ning för fiollans kårer och stater, h :n ri·ksdagen beslutat, all 
kustartilleriels avlöning,sanslag skall n1ra e tt förslagsanslag , och 
nit detsamma i 1915 ftrs s,tat med hänyn till antalet vakansee 
skall uppföras m ed 96 /i a,· de t bcriiknade. Minskningen 
skulle a!Hså uppgå till 58,912 : 80 kro nor och anslaget utgå med 
1,413,907 : 30, vilket i rikssiaten anundals till 1,413,908 kronor. 

Naturaunderhåll åt personal vid 1.-ustarlirleriet. Anslaget , 
förut 521 ,518 kronor har ökats med 28 ,382 kronor Lill 549 ,900 
kronur med anledning a,· elen ulstriiekla Liden fö·r dc ,·iirnplik
ligas tjänstgöring. 

J( ustarlil'leriets 1rigsbereds1ct[! o c h öcminvar . 19 U års an 
slag till kusl:arlillcriels övningar uppgick till 190,000 krm10r. 
Från och med år 1915 r edovis-as em ellertid slammens och bc
numgens övningar under samtJna til cl, el en ova nst<1cnclc . 
205,.!65 kronor, m otsvarande kOJs inaderna för de viirnpliktigas 
i~vning år 1912, ha överförts till ovanniimnt anslag från :msl'agel 
l! U bev~iringens övningar, ooh ett be1opp a v 26,235 kronor har 
l iHförts anslag·e t på grund a\· de konsckv.enser el en nva Y~irn-
pHktslag:en m edför. . 

]{ ustartilferibeviiringens cwlönin[J och bekliidnad m. m .. 
Från allJslage t, som i 1914 år.s stat var uppfört med 4 n ,l 5J J.;: ro
nor, har till knstarlillerie ls övningsanslag överförts 205,!65 kro
nor. På grund H den förlängda tjiin s tgörin g;sticlen för de vän; -
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J) hk tiga ä v•ensom med anlednill!g a.v riksdagens bes l n L rörande 

p enningbidrag och penningtillskolt har å terstående delen av an

.slaget ·eller 267,689 kronor höjts med 46,111 kronor och under 

ben~ilmningen kus~arlilleribeväringens avlöning och beklädnad 

111. m. uppförts i 1915 års riksslat mml 313,800 kro nor. 

Diuerse anslnfj. 

Ålclerstillägg. På grund av all övenbelalningar :l detta an 

slag under några år iigl rum, har anslaget höjts fr ån 26,700 

kronor med 15,300 krono·r till 42,000 l'ronor. 
Utgivonde au läroböcl;er, beskrivningar, reglementen och 

inslmktioner m . m. Medel för bestridande av kostnader för 

nrbelen ruv o,·annämnt slag hava hittills utgått av dc allmänna 

hcsparingarna under huvudlile'ln. Med anledning av avlönings 

:msliagels förändring Lill förslagsanslag och därav uppkommnn 

de minskning av besparingarna har det blivit nödvändigt at l 

införa clt särskilt anslag för iinda:mål ifråga . 
Tryckningskostnader. För jämnande av huvudtitelns slul 

snm~na har anslaget minskals med 1n J.;ronor f rå n 25,094 kro

nor till 25,031 kronor . 
Extra utgifter. .-\nslagcl utgick ar 191-! med 12,500 kro

nor. Medeltill extra ulgifler , i elen mån de ej kunnal bestridas 

av anslaget, ha tagits av de allmänna besparingarna . Av an 

ledning ,som: ovan nämnts rö1'ancl e Hlgivande av läroböcker 

m. m . har anslaget till ex t ra 11tgi fler ansetts höra höjas med 

62 ,500 kronor till 75,000 kronor. 

H ancleln . 

Lot.<>- och fyrinrättningen m ed liuräddningsmzstol'lernn . 

Ordinaöe .anslaget förut 2,000,409 kronor har i avvaktan p(t 

sluHig reglering av anslage t uppförls med 3,640,652 kronor. 

D-enna höjning är emellertid endast skenbar. Lolspenninganm 

skola nämligen hädanefter först upplagas som övriga statsver

kets ,inkomster och cllä.refter delvis fördelas blanc! personalen , 

uneler de t all förhål1andel förut varit det omYända. 

- 17 -

Ordinarie anslag. 

De part e m en/ el o c h översly r el se n . 

D epar lem cn lschefen 
Departementets anleln . 

av Kungl. Maj:Ls kansli 
Mat~införvalln ingen 
Marinstaben ... . . .... . 

Summa anslag till depar-
tementet och översly-
reisen ........... .. . 

Avlöning för fiollans kö 
rer ·och s lnter, förslags -

l 7,000:-

36,700:-
133,000:

:3,000:-

189,700:-

Flottan. 

anslag . . . . . . . . . . . . . . 5,65-!,266 :-

Bckliidnacl tl L sjömans-
och skeppsgossekårer-
na, reservationsanslag 487 ,800:

Naturaunderhåll åt per-
sonal vicl flottan , för -
slagsanslag . . . . . . . . . . l ,850,000:

Ers~ittning för rustni111g 
och mteriTtg, förslags -
anslag .. ....... ... . 6,900:-

l~Iottans nybyggnad och 
underhåll , re:serva-

Okning. 

2,500:-

Okning. 

98,856:-

Minskning. 

2-Iinskning. 

188,026:-

1,100:--

'Liomsan'Slag . . . . . . . . . 2,822,000:- 93,500:-
----~--------------~-----------

Transport l 0,820,966:-

Tidskrift i Sjö'IJäsendet. 2 



- 18 -

Transport 10,820,966:-

F'Iottans krigsberedskap 
och övningar, reserva-
tionsanslag ... .. . . ....... . 

sjöbeväringens avlöning 
och beklädnad m. m., 
förslagsanslag ........ . 

Undervisningsverken: 

Sjökrigshög-
skolan, re-
serval~ons-

anslag 
Sjökrigssko-

27,225:-

lan, r eseTva
Lionsanslag . 43,568:

Skeppsgosse-
skolan . . . . . 29,520:-

::vlarillli n L•en 
dentsk o lan , 
reservaHkms-

3,110,000:-l 

5;)7,650:--1 

an:sbg . . . . . 9,100:- 109,413:-

Snmma ·ordlina·ric anslag 
för flottan ..... .. . . . 1-±,598,029:--

]( uslarl iller le/. 

Av.Jöning för kustarlille-
Tiets personal , för-
slagsanslag . . . . . . . . . . 1,413 ,908:

lleklädnacl år kus.Larlil-
lerieLSI m.ans.kap, reser-
vationsanslag . ...... . 

N aturaml'Clerhåll åt per
sonal vid kustartilleri-

142,70-±:-

et, förslagsanslag . . . . 549,900:

Transport 2,106,512:-

Okning. iiiin skning_ 

3?1,835: -

4,081:-

Okning. :Minskning_ 

11 ,09-±:-

8,217:-

28,382:-
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Transport 2,106,512: -

Underh åll av kustarlille
r i.ets bygg111ader och 
materi·el, res.erva lions-
anslag ............. . 

Kustartilleriels krigsbe
redskap och övningar, 
reservationsanslag ..... . 

Kustartilleribeväringens 
avlöning och bekläd
nad m. m. , förslags-
anslag ... . .... . ......... . . . 

]{ rirgiSövningar vid kust
posit ionerna, reserva-

506,700:-

·121,700,-l 

313,800,- 1 

tionsanslag . . . . . . . . . . 15,000:-

Sumuna :ord'inarie anslag 
för k uslartilleriet 3,363,712:-

Diverse cmsl'ag. 

Alders lill ~igg, förslagsan-

Okning. ~finsk n i ng. 

72,346:-

Okning. :Minskning. 

slag ....... .... . _ .. -±2,000:- 1:1 ,300:-
Ersättning äL officerare, 

ingenjörer och inten
denler under anställ
ning cHer kommende
ring· u ll'itkcs, reserv a-
Lionsanstag ... : ..... . 

Resestipendium ät hikare 
v1d marinläkarkåren, 
r ese rYalionsanslag 

Diverse behov . _ ... _ .. 
Rese- och lraktaments

penning:ar, försh11gsan-
slag . ........... .. . . 

Transport 

15 ,000:--

2,000:--
22,254:-

55,500:-

.136,754:-



Transport 

Flytlningshjälp , förslags-
anshtg ... . ... . ..... . 

Sjukvård för mannen, 
förslagsansl 1ag' ..... . . 

Uppvärmning, belysning, 
renlu'l Ilning smnt tvätt 
och badinräHn:ingar, 
förslag.sn illslag 

SkriNmn tei'ialier och ex
penser m. m ., .för.slags-
a1nslwg ...... .... ... . 

Utgivande av läroböcker, 
beskrivningar, reglc
Inenten och instruk-
tioner 1111. In. . ...... . 

T ryckni·ngs,kos tn ad'er , 
förslag!sanslag ..... . . 

Extra utgifler ... .. ... . 

.Summa ·ordinarie diverse 
anslag .... . . . . ... . . . 

SjökarleYerket: 
Bestämt an-
slag . . . . . . . 4 7,800 :

Förslag1sanslag 5,000:
R eserva tions-

HlliSla1g . . . . . 49,000:-

Lots - och fyrinrättnin
gen med 1ivräddnings
allls·talterna, förslngsan 
.slag: 

Direkt arwis-
ning .. ... . 3,640,243:--

Transport 
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136,754:-
Okning. Minskning. 

11 ,000:-

115,960:-

315,000:-

100,000:-

25,000:- 25 ,000:--

25,031:- 63:-
75,000:- 62 ,500:-

803,745:-

Handeln. 
Okning. :Minskning. 

101 ,800:-

101,800:-

-- 21-

Transport 101,800:-
Ok ni ng. · 

F riheter . . . 405:-
Ersättninlgar 4:- 3 ,640,652:- 1 ,640,24~~ :-

--------------

U ndePvisningsanstnl ter 
för sjöfart: 

Navigla Lions-
skoLorna . . 184,220:-

Na viga.tions
lärarkursen , 
reservatiuns -
an:slag ... . 2,200:-

----------
N au l~sk -me teorol'Ogi-ska 

byrån . . ........... . 
Alderstill~igg för perso

nalen vid undervis
ningsanstalterna för 
sjöfart och föreslåndia 
ren för naulislk-m etc
orologi·s<ka byrån , för -
s]'ag.sanslag . ... . . . .. . 

Summa ordinarie anslag 

186,420:---

26,100:--

13,000:-

för handeln . . . . . .. . . 3,967,972:-

Summa ordinarie anslag 22 ,923,158:--

Extra ordinarie anslag. 

FloUcm. 
l ni ende n ture n . 

Till anskaffande av filfar och kojer 
för fartygen \·id' floltans slal\i.on 

S lock h olm . . ............. . 19,000:-

Nybyggnod och underhå/'1 . 

Till knigsfarl ygsmnleriel .... .. . ... 6,400,000:-

Transport 6,419,000:-

:Yfinsknin g . 
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Transport 6,419,000:--

Till förändring av und ervattenssi
rlotuberna å vissa pansar:båt'::~r 

l1y1g:båtsmaterid ....... .. ... . 
anskaffning av transporlme del 

för floHans varv i Stockholm 
,, anskaffning av en ulrednjngs

och provianLLr'ansporlpråm med 
motor för flottans varv i Slack-
holm ..... . ..... . ......... . 
omläggll'ing av spiuniilet vid 
fiollans varv i Karlskrona .... 
verkställande av muddr:ings-
och spi~älllgl1Iingsa ,rbelen i y l tre 
1·arvshamnen i Karlskrona .. . 
uppförande a v en ~mgpanne

veDksla:d vi-d fioll ans varv i 
Karlskrona ........ ..... . . . . 

» ny torpedinskjutningsstation 
för flottans station i Karlskrona 
uppförande av en förråd'sbyglg
nad för fyrverkspersedlar vid 
flottans slati·on i Stockho1m . . 
anskaffning av modernia aebels
mask,incr ~n. m. för flolla·ns 
van i Slackholm ........... . 
elektt·iska anlä1ggnin:gar vid flo t
lans station och nuv i Slock-

56,800:-
73,750:-

24,000:- ') 

13,000:-

32 ,000:-l) 

101,000:-

72 ,651:-

13,750: -

50,000:-~) 

holm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,500:-

Transport 6,974,951 :-

') Aterstoden aY föru t bevilja t Anslag. 

') Första hälften ::vv be1·iljat ansl::ig. 

') Hela clct beviljade bdoppc t iir 66,800 

') )) )) )) )) 95,000 

kronor. 
)) 
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Transport 6,974,951:-
A rli/Teribelwu. 

Till skjulför•sök och inskjutning av 
kanoner ... .......... . ..... . 
förb~illring av proj.ektilutred
n"ingen för vissa pans~whålnr .. 
nya kiirnrör för kanoner .... 
anskaffning och försök m ed en 
an l i ballongkanon m. m . . . . ... 

40,000:-

100,000:-· 
GO,OOO:-") 

30,000:--

'J'orp ed- och gnistsignaluiisenrlcl. 

T ill anskafl'njng ~w torpeder O{'h 

och torpedmateriel . . . . . . . . . . 90,600:·-") 
anskaffning av gnistsignalma-
terie l ..... . ...... . . ....... . 
försök mod. torped- oc:h gnist-

25,000:-

J/ i nuiisendet. 

T ill anskaffning a1· handmin- och 
be1·akningslclefonkablar för 
flottan ... .... . ....... . .... . 
a.nskafl'ning aY båtmat eriel .för 
minförs Ya re! 

)) anskaffning ay kontram.inmale-
r icl för flottan ............. . 50,300:-1

) 

1\ ustarlil[eri et. 

Sybyggnocl och underlul /1 . 

T ill ångpannecenlral m. fl . arbeten 
6 ' ,3· 9_ .; ·.-l) å 1\ungshohns fort . . . . . . . . . . -± v 

Transport 7,558,376:-

' ) Atf'rstoclt'll n1· förut bevilj,l t an slng. 
' ) F örsta hrilftcu aY hevilj at an sla g. 
'') >> , 136,1.50 kronor. 
") )) )} )) )) 481,200 )) 
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Till permanen ta 

Transport 7,558,376:

k ok inrättningar 
jämbe inventari.er inoan Vax
holins och Oscar-Fredr~ksborgs 
f~i.stning ............... .. .. . 
komplelteeing av Karlskrona 
och Älvsborgs fästningars tele
fon förbindel ser 

Artilleribehov. 

Till anskaffning av övningsma teriel 
för kustartilleri:ets utbildning i 
skju tning ................. . 

Minväsend et. 

Till permanenta mineringar vid 
kustbefästningarna ... ...... . 

>> ansk'affning av handmin- och 
bevaknringstelefonkablar för 
kustartillePiet 
arnskaffn'i~l!g av båtma-terid för 
m'införsva11et . .. ............ . 
anskaffning av konlraminma -
ter:iel för kustartilleriet ..... . 

Handeln. 

Till utförande av sjömätningar .. . . 
anskaffning aY e ll sjöm,ätnings-
fartyg ... . .... . .... ..... . . . . 

Transport 

47,895 :-

13,400:- 1
) 

19,200:-1
) 

8,800:- 1
) 7,838 ,621:-

89,400:-

40,500:-

129,900:-

') Äterstoden av för ut bevilja t anslag. 
' ) H el a det be,-iljade beloppe t ii r 95,000 kronor. 
' ) )) )) )) )) )) 600,000 )) 
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Transport 

Till arvode åt ylterligare en assi
slent vid nautisk-meteorologi-
ska byrån . .. ... ... . ... . . .. . 

>> säkerhelsanstalter för .sjöfarten 

Lönetill'ägg. 

Till pr:oVTi'sorisk lönereglering för 
deparlemen te t, förslagsanslag .. 
personligt lönetillägg åt marin 
dtirek lören av l :a graden i flot-
tan C. E. H.ichs,on ......... . 
personligt lönetillägg av 600 
kronor för å r åt vardera av ba
la1jonspredikanlerna vid flo'L-
tans station i Kmlskrona E. A. 
\V. Holmberg och E. A. Collt'·n 
extra löneti11iigg för år 1914, 
förslagsanslag ... . . . ........ . 
personligt lönetillägg till serge-
anten över stat \'i'd kustartiHe-
riet A. G. Sjöqvist ......... . 

129,900:-

3,000:-
460,000:-

4,115:-

2,365:-

1,200:-

2,000:--

580:-
------

Diuerse onslag. 

Till ,·ikariatersä ltning m. m. i ma -

)) 

rinförvaltningen ....... .. .. . . 
förstärkning av arbe tskraJterna 
i marinförvallningen .... . . . . 
ans Lä Ilande a v ett bi träde vid 
k,emiska undiersökningar j ma-
r införvaltningen . . .. .. . . ... . . 
anställande av ,e tt extra biträde 
i marrnstwben 

Transport 

6,300:-

9 ,650:-

4,500:-

3,000:-

23,450:-

592,900:--

10,260: -
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Jämförande tabell över anslagen under 5 :te huvudtiteln. 

Ordinarie ans l ag 
(utom för handeln) 

- --· 

DiLrav för 
f-lottan 

Dilrav för 
kustartille

riet 
Summa 

Extra ordinarie anslag 

Krigsfar
tygsmateriel 

Övrigt 
(utom till 
handeln) 

Sm11ma 
anslag för 
marinen 

Anslaget 
till handeln, 
orcli11 arie och 
extra orc1i

narie 

Sumnca 
anslag för 

5:te huvud
titeln 

8,~70,4c32- 2,098,~40 - 11 ,309,78 1 - (5,062,550~- 2,~7~,260- 10,845,591 _ 1,~88,209 - 21,5~~,800·--

9,G5 1,808- 2,129,192- 1:2,034,697 - 4,9U,900- 3,11 t,894- 20,667,491 _ 1;188,209 - 22,4oo,700·-

10,696,341 - 2,:271.426 - 13,231,945 ·- 4,533,000- 3,531 ,846 -- 21,2~6,791 -- 1,888,209- 23,185,000·-

11,63:2,692 - 2,594,146 - 14,804,355 - 5,230,000- 3,409,936- 23,444,291 - 1,903,209- 25,347 ,500·-

13,454,274 - 3,068,683- 17,003,801 - 4,826,000- 2,23 1,890- 24,061,691 - 1,903,209- 28,964,900·---

13,433,452 - 3,054,683 - 17,237,650 - 4,456,000 - 2,911,481 - 24,605,131 - 2,094,396- 26,699,500·-

13,566,625- 3,15-±,683- 17,478,227- 2,443,000 - 1,701,264 - :21,623,491 ·- 2,007,209- 23,630,700·-

13,%9,794 - 3,186,060 - 18,000,053- 4,630,000- 2,129,518 - 2±,759,571- 2,094,329- 26,853,900·

J 3,99:2,839 - 3,228,107 - 18,096,30() - 3,500,000 - 1,959,765 - :23,5fi6,071 -- 2,490,329- 26,046,400·--

14,: 18,883- ~,260,~07 - 18,3~7,1~8- 2,500,000- 4,533,~7~- 25,400,671~- 2,~42, l :9 - 27,942,8001-

14,o98,029 - 3,863,112 - 18,9o5,18G- 6,400,000 -- 1,867,642 - 27,222,828 - 4,o60,812- 31,783,700- J 
'--------

s . l fl g ') Kustartilleriets läkare överföre es till ottan. 

Cil 2
) Kustartilleriets intendenter överfördes till flottan. 

3
) Från och med detta år äro ej departementet och överstyrelsen uppförda å flottan, och är samma år 

sjukvården överförd från flottan och kustartilleriet till diverse ansbg. 

w 
""' 
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Auxiliar-expeditionen 1690. 
Ett blad rur vår örlogsfiollas historia. 

Del var aN ålskilliga bådte politiska och personliga anled
nilllgar Carl XI läl b es tämma sig för atl ansluta sig till det för 
bund, som flera europeiska makter ingringo för all slicivja den 
frans],e konungen Ludvig XJV:s högmodiga erövringspolitik . 
En följd härav blev emellertid, att Sverige på grund av elen in 
gångna traktaten fick utrusta bi\de en hjälphär och hjälpflotta 
p å 12 >>auxilian-skepp, denna senare närmast avsedd alt kom 
ma de holländiska Generalstalerna, såsom del hette, till >> suc
curs>>. 

Det är om denna kostsamma och ganska r esultatlösa sjö
expedihon nedanslående anteckningar vilja himna några hislo 
riska och, vald' det konunenderade befälet ang~\r, hingrafiska 
u p pi y .s ni ng a r. 

I januari ovanni1mnda år uppdrog Konung,en enligt skri 
vels~e av den 21

/ 1 ~H general-guvernören och riksrådet Nils Bjelke 
samt överkommissm·i,en vid Hottan Magnus Lagercrantz \död 
1693) alt i Tyskland hlta värva 600 båtsmä11. Härvid gjordes 
emellertid den föriind'rin@en, att Bjelkes uppdrag överflyt lades 
på landrshövd1inrgen i Blekinge, amiralen Erik Sjöblad (diid 1725). 
f och för denna värvninigs Srkyncl 1samma bedrivande beordrades 
~mniral-löjlnanten Fredrik Evert Taube ldöd 1703) all jiimk 
,,.å »skicldiga kaptener» mod biträde av några >> ringare olfi 
cerrare >> avr~e.s~a till Pom1111rern . Kon.11ngen ville liimna ftt T::mhes 
eget g1oLLfinnand'e, om han ville låta ans~ Lålla de111na Yärn1ing Jik~ t 

offentligt med t11Umpeter och flagga, såsom förlidna år lwdl' 
s kelt. 

Enlli,gt K. Maj:ts befallning skulle på denna expedition kom 
mell'derras: l vice-amiral, l schou tbynacht , lG kommendöre1· 
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och ka.Plener, 15 överlöjtnanter och 16 underlöjtnanter. Besält
ningen srkulle utgöras av: 425 volontärer, 173 koupvardie-båls
män, 675 indelningsbåtsmän från Blekinge, 3 ~!3 från Södra 
:VIöre, 280 fr.ån stadsrotarna, 600 värvade samt 30 skeppspojkar. 

De 12 örlogsfartyg, som till d'enna expedition blevo utrusta
,·le, yoro: vice-amiralsskeppet vVrangel (som var av l :sta certen 
.och byggt 1665), Bohus, Blekinge, Finland, Öland, Liffland, 
\ Vachlmeisler, Es.Uaij1d, Halland, Spes, Falken samt Stenbooken, 
s:=tJmtliga representerande en bestyckrVing av minst 700 kanoner. 

Till högste befälhavare över denna auxiliar-flotta hwde K. 
Maj :t förordnat vice-armi1ralen Cornelius Ankarstjenna, en ma u 

med! .stort och berättigat anseende inom sjövapnet och uti sin 
-fulla mannakraft. Han dog 1714 som amiral. 

P å cJie särskilda skeppen vorro enligt den av Amiralilets-col
legiet fastställda befäls-Vistan följande officerare kommender'ade: 

På Wrctngel': komm'endör Jakob Grijs (avsked 1()98 som 
sådan; död 1705); kapten Ol1of Wrång (död 1695) ; kapten Johan 
RolO'fsson Palm (död 1703 som holm-major i Karlskrona); löjL
nanlerna Johan Kyhl, adlaid Kylenstjerna (fick 1710 avsked som 
kapten p å grund av k'onlrinuerande sjukdom) och Cornelius 
,Schwartz (död 1694); unelerlöjtnanterna Olof Larsson Brännöi.J 
(död 1699 som i.iverlöjtnant), Carl Schillerfelt (död 1695 som 
kommendant på Drottningskärl, Johan I-Ioggr (död 1708 som 
l~apten ) samt Daniel Bild t (a,vsked 1693 och troligen död i främ
mand e potentalers tjän st) . 

På Bohus: kapten Ja,kob Dahlkarl (förekoanmer efter 16H9 
·ej mer uti rullo rna); kapten Berlit Kock (död 1699 under ern 
kommendering till LandL-Ri.igen); löjtnanterna Johan Bruhn 
(dö'd 1690) och Carl Mannerfett (död 170() ,som kapten efter ett 
•olyckli:gt fall och •Utståndna .stnupals,er mnbord på sill anför
trodda skepp Göteborg); underlöjtnanterna Nils Christiers'on 
(döcJI 1699 .som överlöjtnant) och Jolm Börgesson Toth (.står 

<ej upptagen uti 1700 års rulla). 
På Blekinge: am~ral-löjtnanten Fredrik Evert Taube (död 

1703 som amiral); kapten Per Andersson Sandgård (avsked 
1698, död 1713); undlerlöjtnanterna Olof Edrman (död 1703 som 
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övcrlöj~nant), vVilhelm Johnston Skottc (död 170-1. Ankan 
Maria Kirsensten beldagade sig över, all >> numnens and lösa lc 
kmnen ej kunde tiH jorden föras på gnmd av h ennes medel 
löshet») , Edvard Henrik von der Lod e (enligt Am: ls-collegiii r e
solut i on 5kulle hans lön innehållas, tills han redovisat för 9 st.. 
hlårockar, värderade till 66 daier, som han under denna e xpe 
dition mottagit; for utrikes; och som han ej 1699 avhörts, blc\· 
lmn< ur ruBan s lrulwn1). 

På Finland: kapt.enen ,greve Johan Bengtsson Oxenstjern:1 
(död 1690 7/ 1o ogift, strax e fter flottans hemkomst och vart bi
satt uti Am.:ts-kyrkan) ; kapten Olof \Vernich, adlad. \\'ernfelt 
(avsked 1715 som amiral 1ned livslids gralial för sin ,, långliga 
tjänst, medellöshet och gälclbun!dna tillstånd >> ; erhöll 1724 gr a
tiaiförhöjning för >>dess uti 43 å r gjm·da trogna tjänster samt 
dess genom fiendens hiirjancle och brännande m1 iråkade fattiga 
tillstånd>>; död 1731; var gift med Bea ta Hansdotter Klerk ) ; 
överlöjtnanten Axel Haab (tjä nat sig upp 1675 från bösse-skyll 
till volontär; diöcl 170± sum kapten); nnderlöjtmmterna Erlil.; 
Uh1berg (förekomlmer veterligen ej i rullorna efter 1692), Han.~, 

I3rulm (död 1698), och Sven Månsson FaiJck (avsked 1698). 
På Oland: kapten Thijs An1karstjerna (död 1692); löjtnan 

terna Håkan Liderus (diid 1711 som kapten) och Benjan1in 
Westerman (död 1692). 

På Liffland: kapten Erik Ribbing (dödsskjuten 169ö ll!Hler 
en convoj-exp. uti en rencontre med e111gelsmännen); löjtnant 
Sven Lilja (död 1701 S{J<lll kapten) och underlöjtnanten Hans 
Röling (död 1708 S(]lm löjtnm1t, begraven 1i Kristianopcl). 

PåWachtmeister: kapten Jakob de Proti (frml6man och a\' 
r e former ta Uiran. Då han en gång vid ett lustigt lilH~ille skulle 
kasta en granat, kreverade d enna och bortslet ena hand en, s:1 
att han .sedan fick bruka en stålh::md. Efter att förut hava varit 
ryttmästare enga1gerade han sig 1()88 ,·id amiralitetet och antogs. 
till kapten ; reste till Holland rför att dellaga i sjökriget och hle\" 
Yid hemkomslen >> värdig alt Mi,va flaggman ». Död 1711 och fid 
sin begrav ni ng i Tyska kyrl;:aTlJ i Karlskrona, varifrån liket se
dan bortfördes . Han var gift med Anna Maclier); löjtnant 

- 31-

Kristoffer Mathisson Grund (död 1715 som kap ten) och under
löjtnant Hams Hvass (död 1703 i hög ålder som överlöjtnanl) . 

På Estl'and: kapten Jonas' (Dufva) Ankarloiid' (död 169'1 
som kapten; har sitt lägerställe uti Nättraby kyrka; ägde Bor
åkra gård); löjtnant Olof Helleberg (död som kapten före 1704) ; 
uniderlöjtnanterna Bertil Mandor' (död 1()93) och Johan Matts 
son Åberg (förekommer efter 1692 ej uti rullorna) . Som nav'i
gati'onsofficer var kaptenen Henrik Schi.ieman ldöd 1692) kom
menderad . 

På Hafland: kapten Gustaf Buhre (rullorna efter 1700 upp
taga ej hans namn); löjtnant Jakob Lärka (står upptagen uti 
1703 års rulla. Hans senare öden obekanta); underlöjtnanterna 
Samuel Sylven (död 1692) och N,ils Oxelgren (förekommer efter 
1692 ej uti rullorna). Som navigationsofficer nämnes kapten 
Johan G11önert (står ej upptagen uti 1692 års rulla). 

På Spes: ka:pten Peter Thijsen Ankarstjerna (var broder 
till vice-amimlen. Står upptagen u t i 1709 men icke u t'i 1715 
års rulta); löjtnant Gustaf Ma'hn (död 1696); samt underlöjt 
nant Johan Rooth (dödi 1690 i september). 

På Falken: kapten Gust~ur vY aLtrang (död 1717 som amiral ~ 

har .sitt vi~or'um uti sin .svärfaders amiral von Rosenfelts läger
s tälle uti Kalmar domkyrka); löjtnant Johan Kilian vVilhems 
(död• 1711 som kommendant på Drottningskärl; unelerlöjtnan
terna P e ter vVessman (död 1703) och Zachris Rolofsson Brusell 
(död 1704). 

På Stenbocken: kapten Carl Huuth (avsked 1714 som ami
ral. Tillibragt'e sin ålderdoms d!agar på .sin g~\rd Boo uti Dö 
derby) ; löjtna nt Anders Eriksson Klockare (står ej upptagen r 
1699 års rulla); underlöjtnant Reinhold Kohl (omkom 1704 
vidgaleoten Stettins strandning vid Gottland den ""/11 jiimte hela 
besättning'en). 

Utom ovann~imnda officerare cleUog:o iiven schoutbynach 
ten, greve Axel Lejonhufvucl' (död 1717 som vice-amiral) ; artil
lerii'-kaptenen Johan (Dreffling) Ankarfelt (d'öd 1698) ; artilleri 
lötjnant'erna Mathias Grabbe (var 1710 kommendant på Drotl 
ningsl,;är) och Lars Dahlberg (död' 1731 som artilleri-kapten). 
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Vad den ciuila perso)1<alen .angår, som var komrn enderad 

på denna auxiliar-expedition , nu'\ följande anföras. Som jusli

Lia6e omnäannes Ni ls Kanterh jelm (död 1712 som sekreterare 

uli am :Ls-collegiet); som notarie Rudolf HiUeLhan (fick 1698 

.av.s1kcd och gratial för >~ sin oförtrutna flit , skicklighel och tro

het»). Tolv proviantskrivare och elva möns lerskrivare ombe

sörjde den till denna förvaltning hörande vid lyftiga bokför ingen . 

Expedi tions-medicus var mcdicin e-dokt.orn Laurentins Bram1 , 

som <W coHegium-medioum fiirordats som en skiddig läkare. 

Uneler honom tjäns tgjorde mönsterbarberaren Ji_irgen Ziegel 

hofr (död 1711) jåunte tvenne c. o. mästc11barberare, av vilka en 

hette Jockum Gad e samt 25 nndcrbar:h erare. Apotekaren i 

Ka;lmar Johan Sc hulz leYererade meclicamenle rna, vilka noga 

inspekterades :w livm edicus Gustaf Lohrman och direktören 

{iver harber-verket Balzar SaJinus. 
Fyra präster voro beord'mde alt åtfölja expeditionen, niim

l'i,gen: am:ts-pl'edikanten/ i Kar lskrona Mathias Coccius ;(död 

1695 som k yrl.-oh crdc uti Fridlevs lad i Blekinge) p å ami ral 

skeppe t Wr.angel; e. o. sJ,eppspredikantcrna Jo nas \Vahr p:1 

Bohus (död som pastor i Ausås 1719), Olaus \Vexstadius pi\ 

Fjnland och Sven Grysenius p å Blekinge. 
Musiken utgj01iCles av fyra skallmcjblåsare, och 12 tyska 

kockar svm·adlc för den lekamliga förplägnaden. K. ?l.faj:t hack 

givit sitt nådiga UilLstånd, aH de unga adcls1111iin , som ville åt

!'ii lj a denna expediti·on för alt >> göra s ig capabla och skickli ga 

till K. Maj:ts tj i:insl» ,skulle få å tnjuta fri förtär,i:ng. 

Expeditions-utgiftsstaten slutad e p å en summa av 249,697 

daler .s. m. t. Bland utgiflsp os t·erna märkas : m edicamenter :~00 

daler , v•inättilka tiiJl skeppens h es länkande 750 d ., brännvin 700 

d. , samt vin o:ch oblate r 100 d . Som leverantör av sk•eppsöl, 

,·arav slora kvantile ler åtg.ing1o, nä.mncs även schoulbynachten 

H e111n:ing All!kargrip. Uti etl brev, daterat Malmö den 6 febnl 

ari 1690 till hans »högtärade v ~in och gynnare», överkommissa

rien Lagercrantz skriver han: »Som denna T•esa tvivelsulan 

lärer biiva lång och gälla utoml ands , så m ås te detta skeppsiii 

bryggas något bättre. H err a miral Sjöblad vet, .att jag hiHill s 

"" - l)l) -

uti Karlskrona :bryggt b ä llrc dricka än dc andra sasom ägare 

av det stöTsta oc l1 bästa br yggeriet. H os m ig ska ll Herr över

kommis.s.arien finna allt , vad som r esonabelt ä r till vå r allernå

digste Kon ungs tjän st, och för ett pris, som icke k an sk e hos 

någon ann an .» Ut i ett annal bre,·, adresserat till am iralen och 

Jandsrhö vd in.gcn Sjöhlad er in rar h an om »de vackra levereringar 

han tid eft er a nnan tlill am l: s-sta len gjorl av a llehanda sorter , öl, 

fiskvaror, mal l, gryn, köll och fliisk , och fö rm odligen för sa 

gott k öp och prompte leverering, som. nagon annan ick e h ar 

gjort. Och som jag annor tid haft den naclen att s tå uneler m in 

Herr a11n irals ber ömliga och tappra kommando, så skulle jag 

mig lycldigen skatta, däräs l jag ock vid de lla tillfälle m a lle följ a 

med mjn Herr amiral och a lt intill döden v>isa den trohelsplikt 

och redliga skyltUghet, varmed jag min Herr a~niral fö rbunden 

i:ir ». Till s is l suppl icerar han om, att amiralen, som allt hi ttills 

vari t hans pa tron, ville honom vid delta Lillfälle hos H . K. Maj :l 

till e tt och annat l'ekommendera, sa a ll han kunde blin1 b rukad 

uli sin allernudigste Konungs tjänst och »ej behö n1 ligga s tilla ". 

Doet ser sålunda ul, som om den gamle schoutbynachtcn oa,klat 

sina 65 är när t den önskan och förhoppningen atl fa bliva hug

nad mod nagon kom.mendcring på denna expedi tion . Han fick 

em ellerhd åtnöja .sig med all leverera si Il hederliga skeppsöl till 

d t>n samma . Vid sin kort därefter tima~Cie död (16Dl '' :n) efter

lämnade han minnet av en Lapper och manhaftig kriga re och en 

K. Maj :ts r'cdlige tjänare. Han har si ll gmvs tä lle och sin vapen 

·~kö1d uti amiralitets -kyrkan i Karlskrom1. 

Som de t började ch·aga belänk1igt ul pa tiden med fartygs

utrustningen , ble\· Carl XI svara misslyn t. J-Hirom villnar hans 

skr i\ else av den 4 juni 1690 till amiral Sjiiblad och överkom

missarie Lag•ercrantz. >>Sasom vVi pa en tid intet hafva för

nummit av dc 12 skeppen, hvilka äro destinerade Generalsla

terna till hjiilp , viljandes dock inte t förm oda, att mera nago t 

hlinder skall vara i vägen, som ma retardera deras ullopp, alltsil 

är h ärmod till eder vVår' nådiga vilja och befallning, aU I med 

ll::isla post lålcr Os<S veta, uli hvad elat de ig mäga befinna, och 

h vad .som hindrar deras nllopp, i fall de redan Yid detlas an-

Tidskrift i Sjö ciisenclet. 3 
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komst ej voro aYseglaclc; Ei1~andes vara Oss helt okärt att för

nim;ma, det de ännu ej .sko'la vara klara , medan allt, hvadi ar 

stadskontoret lill deras utfodring skulle anskafTas, förhingst är 

blifvet vid handen anska:fTadt .» -

Vid eskaderns ankomst Jlill Marstnancl höns dc första da

garna av augusti generalmöns trin g ombord. Enligt elen av 

mönsterskrivaren Gustaf Boeth ius (död 1696) uppgjorda möns t

ringsrullnn utgjonl•e samtliga befälet jiimte besiiltningen 3,7:32 

man. Av dessavoro 3,339 gemene båtsmän, 12 frivolontärer, 32 

hög1båtsmän swmt 23 S1keppspojkar. 

Från Marstrand avsiinde wmira l An karsljcrna en den 12 

juni dagtecknad rapport till Konungen, vari han beklagade sig 

över svårigheten att på den orten anskaffa den behövliga för

städmingen av proviantförrådet. För all vinna tid och slippa 

anli ta den långsamma posten avsändes som kuri1· kaptenen 

Olof Wrång med denna rapport. En mman ledsam omständig

het var den bland besättnången tilllagande sjukligheten , även 

om denna ej var av mera elakartad beskaffenhet. De svårast 

ar•,gtipna infm·sladcs till staden för all omhändertargas av bor

gerskapet. Enligt mönstringsrullan vor·o 764 gemene båtsmäll 

insjuknade, och 175 hadre med döden avgått. De fartyg, som 

hade största antalet sjuka, voro a,mira'lskeppet vVrangel med 

106 sjuka, Finland med 115, Öland med 76 och Blekinge med 

95; de flesta döda voro på Blekinge, Finland och S tenbocken 

(29+28+20). En kanslist Falinnan omnämnes h n va dött i 

Ma:rstrand. 
På grund av åtskilliga omst~indigheter och icke minst hol

ländarnas ·oförsynta kapande av svenska handelsfm.-tyg kom 

denna auxiEar-eskadcr ricke alt styra ut till sjöss vestvart, utan 

hissade sina segel för att i stället vända tillbaka och kasta ankar 

på Karlskronas redcl. Att så kom att ske, va:r nog de t bästa 

både för vår flotta och vårt land. Den tid låg nämligen icke 

så långt avlägs·en, då våra stolta örlogsskepp kon11mo att behö

vas på nä11111are håll under det stora och långvariga kriget unde.r 

tolvte Carls regering, som kom att hålla vår örlogsflotta uti stän

dig krigsberedskap under en lång följd av år. 
E. I-I-h--g. 
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Sjöslaget vid Helgoland den 28 aug. 1914. 
(Efter engelska ofl'ieiella rapporter.) 

Den 21 oktober 1914 ofi'entliggj.ordes rapporterna från dc 

engelska befälhavarna över de i sjöslaget vid Helgoland 2 s/s 1914 

deltagande fönbanclen. Dtt i sagda sjöslag fm·tyg av olika typer 

deltogo, och det var första gången under kriget någon slöne 

s::uTJimandmbbning till sjöss ägde rum, torde en redogörelse för 

demTa vara av intresse, ehuru uppgifterna eTUclast äro hämtade 

ur rapporter från .ena parten. 

Dc off en Lliggjorcla engelska rapporterna ii ro a vgi n1ra av 

följande befiilhava•re: 

Vice amiral BeaUy, befälhavare för l :sta slngkryssareeska

dern, bestående av 4 slagrkryss.are (Lion, Pr incess Royal, Queen 

Mary och N e w Zealand?), tillsammans med vilka slagkryssmen 

Invincible (konteramiral Moore) otpererade, l :a lätta kryssare

eskadern (pdkr. Liverp'Ool, Lowestoft m. fl. und er Commodore 

Goodenough) samt 4 jagare; 

Konteramiral Christian, vars flagg blåste å pansarkryssa

I'en E<ur'yalus, och under vilkens befäl voro ställda Euryalus, 

pd'kr. Amethyst, kr)'ssareaYdelningen (pansarkryssare av Bac

clnunteklassen under konteramiral Campbell) .samt l :a och 3 :e 

jagarflottiljerna och en undervallenbåtsflot tilj, den å ttonde; 

Conunodare Tyrwhitt, m ed srin flagg blåsande å pansar

däckskryssaren Arethusa, och som fö-rde närmaste befälet över 

l :a och 3 :e jagareflottilj.erna, varjämte ä ven tillkom p d kr. F ear

less; sam t 

Offentlig
gjorda 

rapporter. 
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Commodore Keye, som val' befälhaYar e för ovannän1nda 

8 :c undervattensbåtsfloWlj. 

Kon~eramj.ral Christian ha-de erhallil order alt med under

lydande farlyg företagia en kraflig rekognoscering nml Helgo

landsbuk len. slagkryssarna och !ä lta kryssareeskadern vor o 

avsedda alt .stödja r ekognosceringen. Under den 27 augusti an

Yisades underlydande sjöstyrka vissa utgångslägen för att föl

jande morgon utföra den anbefa11da rekognosceringen. t:nder

va llenbå lsfloll>i1jen - undervattensbåtarna D 2, D 8, E 4, E 5, 

E 6, E 7, E 8 - för1ades i omedelbar närhet a Y fiendens htsl. 

Intill nattens inbroll ledsagadtes undervaUensbalarna av ja

garna Firedrake och Luroher, rpa vilken sistnämnda Commodore 

Key e emba-rkerat. Sedan mörk re l in brutit forisatie nämnda 

unclenallensbålar oberoende lill angivna positioner, från Yilka 

de följande morgon skulle kunna nutnÖ\Tera tillsammans med 

jagm·1w. Uingre ul förlades jagarna och därutanför de större 

fartygen. 

Operavionerna började i 'daggryningen. Jagarna Lurcher 

och Firedrake genomsökte det ommde, Yarigenom de slora far

tygen skuJl.e gå fram, för .atl ränsa detta fr an e,·en tuellt befint

liga fienlliga undervaltensbalar. Saclana synes dock ej haYa 

paträft'ats vkl denna ,genomsökning. Lurcher och Firedrake 

for tsalle llärefler i kölvattnet på underval lensbalarna E 6, E 'i 

och E 8 mot Helgolancl; undervallensbaarna gingo härvid i 

marschläge, i avsikt alt draga Henelens fartyg mot sig. 

Sikten var i början god, men så snumingom tilltog elisan 

och siktbarheten r.educerades till 5 å 6,000 meler. I Conuno

dore Keycs rapport fmmh:'\1les, alt den ringa siktbarheten och 

lugna vallnet fö.rsvårade nndenattensbå larnas operationer, var

för de ej lyckades komma fiendens kryssare inom torpedhålL 
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Jagareflottilj erna lwmmo först i kontakt med fi enden. Engelska 

R l l l 6 -s ·r· t•• l l l r· ]" . ., Jagare-
C{ an ;: . ,D . m . u pp ac;: es av cessa en · wnt 1g Jagare, VJ - flottiljerna i 

ken om edelbart jagades av en division engelska jagare. Arethu - strid med 

l 3 · f"] ·1· 1 ·1·· f' · ·d d 1 •1 tysk a krys-
sa o·c 1 · :c .Ftgar:e olti JCn ;:o,mmo ( 'are ter 1 slr.1 m e ta·11"1 {a sare och 

fientli ga jagare och torpedbalar (antalet angives ej i raprpor- jagare. 

terna), v'il1ka slyr·de ner mot Helgolancl. Arethusa och jagarna 

sök le genom k u rs~inclring fö rhindra nämnda fart yg a t l uppnå 

hamnen vi·cl Helgoland. Denna strid p ågick meHan kl 7,20 och 

7,;; 2 f. 111. 2 tys ka kryssare, an tagligen Mainz och Ariaeine s·ik-

tad:es kl. 7, 5 , f. m . på Arethusas ha:b. bog. Tyska kryssa rna öpp -

nacl 'e e1cl mot Arethusa och F eadess, i vilken eld ~ivcn jag1arnn 

ä ömse .sidor dellogo. På nära h åll och pa mötande kurser pa-

gid;: striden till kl. 8,2 ,; L m., d å tyska kryssal"na v~indc mol 

Helgolan d; engelska jagareflolNljerna ändrade k u r s och s tyrde 

västvart. Högs ta fart hade hitintills anviinl:s, men sallades nu 

till 20 kn op . K~anoner och t~orp eclluber å Arethusa voro av fien -

dens eld satta ur stridbart s,kick, 11Lom en 15 cm. kanon, var-

jämte eklsvåda uppslålt p å g rund av t6iD' i ammunition å däck. 

Eldsvåda n släckles snart , kanonerna b'levo iol'dningsslällda 

ubom 2 sl. 10 om. kanoner. Snart fönniirklcs äv en <att Arethu-

sas fart var reducerad. Den mindre tyska kryssaren (Aeiadne) 

synes även hava blivit svårt skadad, varj ~im te en tysk jagare (V 

187 ) sänkles av 2:a' cliv. ur eng. 1:a jagarefloUiljen . Chcl'en å eng. 

underva llensbå len E -t , som i periskorpel obserYeracle, a Il V 187 

s~inkts , 'och att en kryssare av Stdlinlypen öppnat eld mol de 

engelska jagare, som hade siin l balar för a ll riidda dc ii \·e rlc -

vande, gif·,k till anfall mo>! sagda kryssare, Yilken dock pa gnmd 

av kursändring undgick anfal le t. 

Eng;clska jngarflo lli ljerna S\m1s nu h:wa relirera l fö r Lill

stiicleskommande tyska kryssa·re; re trätten uppgives hava skyd

clats av undenaltenshalsf1o<tliljcn. 

Kl. JO f. m. hlevo dc 2 i undcrvattensbä tsnotliljen ingaend e 

jag-arna anfallna och jagade aY Hilla tyska kryssare. Till dc 

förras unelerstöd nYsändes Pearless och l:a engelska j:lga l'fl·ollil

jen , vilka dock kl. 10,," L m. a ln v~indc och slvrde ,·iislvarl. 

Tyska krYssarna synas h :wa fortsa ll förföljandel .med hög fart. 
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1\1. lO,,,c; f. m. siktades frän Arethusa en Lysk kryssare (en
ligt rappo r ten med 4 korstenar), vilken kryssare öppnade eld 
kl. l1 r. m. Commodorc Tnwilh beordrade Fearless och l :a 
l1ollilj en alt anfalla sag1da kryssare med torped; anfallet kunde 
tydligen ej fu l.lföljas, enär kryssaren snart nog vände och för 
sva,nH i disan, för all 10 minuter senare [11er siktas fr ftn Are
thusa på dess sl.-b :s h\ ring. Arcllmsa och Fcarless öppnade d iir
vid eld och en di,·ision jagare all'föll med torped, ulan all na 
nagol resulta t. 

Commodor,e Tyn,·hill rappor terade nu liigel till Yicc amira
len a Lion, vilken redan kl. 8,u, f. m. underriil!als, att jagareflot
tilje rna vo ro i strid med fienden. Vice amiral Beatty hade under 
L m. med slag1kryssarna och dc mindre kryss.arna på Eimpligt 
avsWnd avvaktat hiindelsenms utveckling. Del synes, som om 
avs ikt en \'aril all endast om .så oundgängligen k riivdes ingr ipt1 
med de stora fartygen ,av fruktan för tyska underYattensb[l lar. 
Kl. l l L m. b'Ievo de förra också anfallna av tre undervallens
båtar. Kryssarna manö vrerade s•ig undan anfnllel. Dc 4 krys
sarna ätfö!jandc jagarna beor:cl rades angripa nndcrva.ttcns:b:1-
larn:a. 

Eng. lätta Slraxl efter kl. 11 f. m. s~inde v. amiral B. liitla kryssare-
kryssare- . . .. 
eskadern eskadern Llll hplp al Commoclorc Tyrwhitl. Då denna fram-

konu:ner .till kom Lill Arethusa och öniga av engd.ska flotlilj cn hade dessa 
unclsattnmg. d ')r; . • . . . · un er _,) mrmute r vant J s lncl med t~·ska kryssaren Mainz. I 

commoc!orc Tyrwhills rapporl anföres , all elden fran Mainz 
var väl sa mlad, men salvorna Wgo 10 till 30 m. för kort, iiven
som all 2 torpeder avskötos frän l\'Iainz mot Aretlmsa. Av 
cld'en från Pearless och många jagare, vilken eld synes ,·äl ledd , 
saltes Mainz i hrand och tvingades stoppa maskinerna, enär 
hon var läck. Ui lla kryssar·eeskaclern bringade snar t Mainz 
till all sjunka. Artilleristrid 11ppslod dårefler med ännu en 
tysk kryssare, som av Aretl!us'a sil·dals på l:'111gt håll på slyr
hoPC!s laring. 
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Under liden hade vice amiral Bealty (Lion) å lcr motlagit 
flera signaler, Slom tydid'e på att de s.törr;e fartygens ingripande 
var önskvärt. slutligen erhölls från COlllllTLOdor•e T . en signal, 
som förmälde alt en större tysk kryssare angrep flottilj erna, 
och vidare all han var hårt pressad och :bad om hj~ilp. Ä ven 
notti1jchc!'en för l :a flotLiljen signalemde om hjälp. På grund 
hära v fick vice amiral B. inlryckel av alt situationen var lni
tisk. V. amiral B. rapporterar sin uppfattning om lilget vara 
följ ande. »Flottilj erna ha.de seelan kl. 8 f. m. ej ,avanceral mer 
än 10 dislansminuter och befunno sig nu endas l 25 min u ter 
från två fientliga replipunkter, en i Hanken och en akterut i 
kön. Commoclore Goodenough hadie tidigare på dagen detache
rat två av sina lälla kryssare för att assistera jagare, men dessa 
hacl'e ännu icke återförenat sig (vilket skedde kl. 

1
/2 3 e. m.). 

Inkomna underrällelser lydde på närvaro av flera fientl>iga far
tyg - därav en sl1Örre kryssare - ; ett in1gripand1c av slagkrys
sarna torde så1undk'l vara nödigt. » 

Kl. 11,
30 

f. m. salte slagkryssarna full fart och slyrde med 
OSO:lig kurs ner' mot kan10ndundret. V. amiral B. framhåller 
aH han, s~irskilt med hänsyn till tjockan i SO, väl insåg risken 
för undervallensbåtar och eventuella ulfall frftn fiend ens baser'. 

Amhal B. ansåg, aU kryssarnas höga farl (27 knop\ 
:borde förhindr-a fientliga undervattensbåtar att komma i an
faUsUige, alt den lugna vallenytan underlättade dessas upptäc
kande, .samt slu tligen all eskadern var tillräckligt stark alt möta 
varje utfall, undantagandes från tyska slagsl.;:eppseskadern, vil
ken ·dock niippeligen torde hinna ut i Lid. Kl. 12,", f. m. sikta
rles F earless och en jagarflottilj från a mir al B :s flaggskepp. 
Dessa far l y g slyneTc då väs,Lerut. Sam tidigt observerades lätta 
kryssareeskadern i strid med en tysk kryssare. Då de föct·ra 
syntes hava öveliaget glirade kryssareeskadern till NO-lig kurs, 
styeande efber kanondunder i denna riktn•ing. En kvarts timme 
senare kom Arethusa och den andra jagarflottiljen i sikle, dra
gande sig tillbaka västvl'!rt och i strid med en kryssare av Kol
bertgsklassen. Mo.L denna kryssare öppnades kl. 12,"' eld. Tyska 
kryssaren sök l·e undkomma men jagades med 27 knop. Kl. 

Eng. slag
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12,r,u uppt}icktes- ännu en Lysk kryssare med 2 skors tenar, mot 
Yilken Lion skö t 4 salvor, vilka förorsakade eLdsvåda och 
bringade denna k rys-sare atl sjunka. Då eng1elska jagarna rap
porteTade d1ivminor os töver vände slagkryssan1a och s tyrde 
nordvart för att å ter uppsaka den först jagade kryssaren. Den
na uppläcktes kl. 1,2 r, e. m. s tyrande sydost. Lion av lossade 
lvå salvor från två torn, varpå även denna kryssare sjönk kl. 
1, ,.;; e. m. J1ag1arna sändes all bärga de överlev,ande; några så
dana .påträffades dock ej. Kl. 1,.10 e. m. vände slagkryssare
esl,;adern nordöver. Tyska undervattensbå lar anföllo nu slag
kryssaren Queen Mary och kryssaren Loweslofl. Genom att 
gira om intetg jordes dessa anfa l'l. 

A tysk S>ida h :otde <::1v artillerield sålunda blivit sä nkta: 
,pansardäc'kskryssarcn Mainz (4,350 tons), 

Köln (4,350 tons), 
Ariadne (2,650 tons), 

jagm<en V 187 (656 tons). 
A engelsk .sida var pansaT>däckskryssaren Are thusa (3,560 

tons ) svårt skadad och mås te kl. · 7 e. m. s toppa sam t släcka 
fyrarna under pannorna. Under nallen togs hon på bogsering 
av kryssaren Hogue. Då mörkret inbröt, återviincle engelsmän
nelll och ging:o nordvart hän, var"vid de lälla kryssarna sp redos 
för bevakning. Kryssaren Liv·erpool delach enl{lcs till Rosyth 
med tyska fångar (överlevanld!e från Mainz 7 officenH·e och 
39 man). 

Eng.elska rapporterna framhålla besättningarnas tappra 
uppträdande. Särskilt omn~inmes Arelhusa. Icke fuliL 4-8 tim 
mar hade förgått sedan delta nybyggda fartyg liinm.at varveL 
tills det kon1 i strtid. 

Slackholm i januari 1915. 
A .. 0- g. 
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Sjöslaget i Stilla Oceanen utanför Coronel 
(Chile) den l november 1914. 

I december nlånad förekomma såväl i tyska som i engels~<a 
pr'ess.en relationer om förloppet av denna sjöstrid . Alt å ömse 
sidor r-edogöre1s·en antager för egen styrka fördelaktigaste k a
raktär är naturligt, varigenom uppgifterna i viss mån äm slri
danJdc. I huvudsa!k äger dock en god överensstämmelse I1Ul11, 

varigenm11 en biJ!Täckligt tillförlillig uppfattning, om vad som 
skett, kan erh ållas . 

Följande sjöstyrkor del loge: 

Engelska fartyg: 

Pansarkryssarna Good' Il ope och J/ onmoul h, slapelsall.a år 
1901 om re~p . 14,300 och 9,950 lons deplacement.; den förres 
·a,rtilleribestyckning var 2 si. 23," cm:s och 16 st. 15 cm:s ka
noner, den s,enares 14 st. 15 cm :s kanoner ; s lörs la farlen angi
ves vara 23 1

/ 2 knop. 
Pansardäckskryssaren GTccsgow, stapelsatt år 1909, 4,900 

tons deplacement, bestyckad m ed 2 st. 15 cm:s och 10 sl. 10 ,,, 
cm :s kan1oner; fart 25 1

/ " knop ; saml 
Bestyckade ångaren Otrcmto. 
Då slagskeppet Ccmopus komm er att omnämnas i del föl

jande meclidlela>s följande data om delta fartyg: stapelsalt år 
1897 , 13,150 tons deplacement, beslyckad med -1 sl. 30,o cm:s 
och 12 sl. 15 cm:s ,kanoner. 

Deltagande 
sjöstyrkor. 
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Tyska fartyg: 

Pansarkryssarna Sclwrnlwrst och Gneisenmz, stapelsalta 
:'\r 1906, 11,600 lons deplacement, beslyckade med 8 st. 21 em:s 
och 6 sl. 15 cm:s kanoner, 24 knops fart ; smnl 

Pansardäckskryssarna Dresden, J~eipzig oeh Niirnberg, sta
pelsalta re sp. år 1907, 1905 och 1906 ; deplacement 2,250-3,650 
tons; beslyckadie med 10 st . (Dresden 12 st .) 10,0 cm:s kanoner ; 
farten 23- 24 knop. 

En jämföreis<e mellan de bt'tda sjös lyrkorna visar (Canopus 
oräknad), att de tyska fartygen voro yngre; att sammanlagda 
deplacementsiffrorna voro å engelska sidan 29,150 och å tyska 
:13,550 ~ons deplacement; aU av svåra kanoner engelsmännen 
förfogade över 2 st. 23,, cm :s kanoner och tyskarna över 16 
st. 21 om:s kanoner, att av medelsvåra kanoner engelsmännen 
förfogade över 32 st. 15 cm:s och 10 st. 10,0 cm:s kanoner', 
tySikarna över 12 st. 15 cm:s kanoner och 32 st. 10," cm:s 
kanoner. 

Tyska .sjös ly11kans stridsvärde var sålunda större än den 
cn:gclska. 

Operationer- Tyska fartygen under amiral von Spee förenade sig efter 
nas början. att hava varit i kontakt med >>The China and the Australia 

sqmudrons>> nord Valparaisa och styrde därefter sydvarl i av
sikt att urppsöka de -engelska fartyg, som förmodades uppehålla 
sig utanför södra Chiles kust. På efl.crmiddagen den l no vem
ber fnxmgingo dc i b red linje, Scharnhorst närmast kusten, 
däruta111för Gneiscnau, Dr<esden och Leipzig; akterrom denna 
linje gick N Lirnherg med transporlå:ngarna. Engelska fartygen, 
ut101m Good Hope, hade den 1 noven'1bcr kl. 9 f. m. lämnat Coro
ncd (Chile) efLer att där hava inhämtat underrättelser, post 
m. m. samt gingo därefter nordvart. Good Hopc, amiral Cra
dlocks fL<ljggskcpp , befann sig till sjöss västvart. Kl. 4 e. m. 
siktades de tyska fartygen från förstnämnda engelska fart~:g, 

vilka härom sökte underrätta s~tt flaggskepp per trådlös tele
graf. Tyskarna störde dock denna signalering. Emellertid för -
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enade sig omikring kl. 5 e. m. Good H ope med övriga fartyg ; 
Good Hope, M~onmouth, Glasgow och Otranto formerade kolonn 
och girade liH kllrs syd. Eskadern befann sig då mellan Tal

cahuano och Coronel. 
Då tysk'a tartygen befunno sig på höjden av Coneepeian 

sik tade d'c fienden (3 fartyg) . Från lys k sida framhftlles, alt 
de 3 engelska fartygen gira,de till sydhg kurs för alt undvika 
strid, och 'alt Good Hope med SO kurs förenade sig med dc övri
ga och satte sig i lelcn för dessa, samt alt tyska fartygen, s.om 
nu bildad'e kolonn i ordningen Scharnhorst, Gneiscnau, Dresden 
och Leipzig, genom a l t tränga n er mellan kusten och enge~s k a 
eskadern förhin:draide denna att söka sig in på neutralt vallen 
och därigenom undgå s:trid. Från engelsk l h[lll frwmhålles där- · 
-emot, all amiral Cradocks aYs i'kt Yar alt söka strid, även om 
slagskeppet Canopus ej kunde förena sig med övriga. Båda 
eskadrarna styrde nu syd, tyska eslmdern med omkring 20, 
engelska med omYäxlande 7 till17 knops fart. Klockan var d<1 
5t 20m c. m. och avståndet mollan de båda naggskeppen om

kring 24,000 meter. Hård nordlig slorm råd'de . 

P å grund av den starka sjögången kom a v görande striden Eldstriden. 

att utkämpas på rela livl korta håll 6,300--4,500 meter. 
T yskarna öppnade försl eld. Kl. 6,"0 e. m . signalerade 

Scharnhorst >>avståndet till fiendens flaggskepp är 10,500 nu>, 

och 2 min. senarre sköls av Scharnhorst och Gneisenau första 
21 om:s salvan (12 st. 21 cm:s skolt); från engelsk sri,c]a herdöm
des denna salva 500 .meter för kort, men väl samlad. Otranto 
gira~de nu på order u l för att söka undkomma med SV -lig kurs. 
Tyska c1dern koncentrerades på Good Hope. Då ingen verkan 
av elden uppnårdelres girade tyska eskadern till kurs SV, därige
llOlm hastigt minskandie avståndet till fienden. Först kl. 6,,r. 
e. m. besvarade Good Hope och Monrmoulh elden. Tyskm·na 
deiUJde nu e'Jiden på Good Hope och Monmou lh. Kl. 7,,o bleY 
M:on:mouth svårt skadad och girade västvart; under gi ren träf
fades hon svårt och började brinna (omkring förliga tornrcl). 
Hon girade åter in ri formeringen och därefter till ostlig kurs, 
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alltjäml s,kjutande med 15 cm :s kanonerna . Kort efteråt kom 
~t ven Good Hop e i brand och ä ven hon girade ostvart. Good 
H01pe synes på grund av den svåra sjön ej kunnat använda 15 
CJn :s kanonerna i undra batteriet. .-\ vståndet var nu 6,000 
meter. Först d 'å detta nedgått till 5,000 m. insatte tyskarna sill 
15 cm:s artilleri. 

Mörkret hade nu fallit på. Engelska farlygens siluetter 
avLecknad'e sig klart m,ot horisonten ; engelsmännen där·emot 
kunde ej klart urskilja de tyska fartygen n1'0t den mörka hori
soBiten 'L öster, uLan sköto efter kanonblixtarna. Deras ·eld bJey 
också verkningslös. Å GlasgmY, som besköt 3:e och 4:e farty
gen i fiendens formering, upp g i ves, att nedslagsobservationer 
ej kunde göras. 

Den brinnande Good Ho;pe upphörd e att skjuta och om
kring kl. 7,"" e. m. inlräfi'ade vid hennes aktra skorsten en kraf
tig explosion. Good Hope sjönk· senare. 

De tyska pansarkryssarna riklade nu si·n eld mot Mon 
moulh . En sa!Jva från deras samlliga 21 cm:s kanoner träf
fade med 4 .skott; därefter fö·ljde il ler e111 salYa med 12 skott 
lågorna slogo nu högt upp, och slulligen efter en 3 :d'je saha 
syntes Monmouth ej mer. Då ej h eller Good Hope kunde siklas 
överflyttades tyska elden ,på Glasgow. Ehuru svårt skadlad, 
bland annat av 5 träffar i vattenlinjen, lyckades pansanläcks
kryssaren dock alt genom' aU gira lill kurs NV och därefter 
ÖYer nord till syd1, att med 24 knops fart undl;:omma i mörl<ret , 
vilket också Jyckad~s. Kol i boxarna skyddade Glasgow fö r 
större läckor. Glasgow slyrcle nu mot Magellaens sund för at1 
'arna Canopus, som av Glasgow uppskattades ännu befinnn sig 
200 sjöm il sydvarl hän. 

Av cle tyska fartygen Yar Gneisenau lrilffad mellan de båda 
förliga 21 cm:s kanonerna utan all torncl var genomslaget sa,ml 
i gördelpansar•et ovan vallenlinjen. 

Andla till Mon,molrlhs unelergång sökte amir.al von Spee all 
närma sig fienden för alt på g·rund av s1itl artiHeris större träff
säkerhet söka föra striden Lill lyckligl slut. Då Monmouth va r 
sallur stridbart skick och avstandel nedgått till ~,50() m ., girn -
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des av fruk·tan för torpeder från den ännu flytande Good Hope 
och G1a-sgo'"', .så att avstånJClel ökades till 6,300 m•eler. 

Från tysk s~da uppgives att Niirnberg under hela na tten 
förgäves sökte efter öv·erleYandle från de sjunkna fartygen. I 
engelska pr.ess,en Idandras tyskarna däremot för att ej gjort 
något föTSök att bärga de övedevande. 

Efter slaget jagades Otranto och Glasgow . Otranto upp
giver s~g hava undkomnril efter att blivit jagad 3,000 sjömiL 

StockhoLm i janua•ri 1915. 
_{, Ö--g. 

litteratur. 

Karlskrona kungliga amiralitetsförsamling en historik (1680-
1880) utarbetad a.v Ernst Holmberg, bataljonspredikant vid Kungl. 
flottan. Under ovannämnda. titel har såso m n:r 16 av Marinlitteratur
föreningens arbeten utkommit ett verk, som p å det allra. intimaste be
rör flottans och Karlskrona. stads historia. Bok en är ur många. syn
punkter synnerligen intressant, och författaren ger l äsaren en n'lycket 
levande bild a.v livet i Karlskrona. f r ån stadens grundläggning allt in 
till våra dagar. Arbetet synes kunna. påräkna. intresse förutom inom 
sjömili tära. kre tsar jämväl bland alla andra, som intressera s ig för 
Karlskrona. och dess gamla minnen. 
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Innehåll i åtskilliga maritima och krigsvetenskapliga 
tidskrifter år 1914. 

Artilleri och handvapen. 

Refraktionen och dess inflytande vid den 
automatiska riktrnetoden .. ......... ........... . . 

Echs i haandgranater ......... .. .... . ............ . 

strategi och taktik. 

Samverkan och ledning av olika vapen i krig 
Stormagternes Jviiddelhavsinteresser ... ..... . 
Some foreign and other views of war and 

the stud y and conduct of war .. ... . ........ . 
strategic problems and their solution 

sjökrigshistoria m. m. 

La guerre ... .. .......... . ............................ .. . 
Krigsledeisen i 1864 ... ........... . ................. . 
Om Vesterhavsöern es Forsvar i 1864 ... . ... . . 
Krigen 1814 .... .... .. .. ... ........... . .... ......... ... . . 
The battle of the Yellow sea .... .. ........... . 
The vVilkes exploring expedition ... .. . .. ..... . 
The battle of lake Champlain ................ . 

Organisation och budget. 

Les electriciens ................................. ... .. . 
Bemerkninger till sjökrigsskoleplanen .. . . . . 
Virker den nuv. plan for tilgang og utdan-

nelse av sjöoffiserer utilfredsstillende? ... 
The necessity to the naval service of an 

adequate marine corps ..... . ... ........ . ...... .. . 
Examinations for promotion .................... . 

Intendentur. 

Over- and Under-Issnes on small ships ... 

Fartygsbeskrivningar, skeppsbyggeri och fartygs
maskiner. 

La chauffe au petrole ............................. . 
L'endurance du navire de combat moderne 

K. T. , sid. 130. 
N. T. f. S., sid. 263. 

K. V. A. T., sid. 257. 
D. T . f. S., sid. 566. 

P. U. S. N. l, sid. 1301 . 
P. U. S. N. l, sid. 1409. 

M. d. l. F., N:r 33, sid. 3. 
D. T. f. S., sid. 393. 
D. T. f. S., sid. 685. 
N. T. f. S., sid. 231. 
P. U. S. N. I. , s id. 1283. 
P. U. S. N. I., sid. 1323. 
P. U. S. N. I. , sid. 1365. 

Jvi. el. l. F ., N:r 30, sid. 3. 
N. T. f. S., sid. 254. 

N. T. f. S., sid. 259. 

P . U. S. N. l , sid. 1395. 
P. U. S. N. I. , sid. 1405. 

P. U. S. N. I., sid. 1401 . 

M. d. l. F., N:r 28, sid. 3. 
Jvi. d. l. F., N:r 29, sid. 3 
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Erfaringer fra et Togt med Pendulpropeller-
Slw nerten •H valen» ... ............ .. . .. 

_E111ergency repairs to U.S.S. Walke ......... 

Navigation. 

Gyroskopiska kompasser ................... . ..... . 
Orlogsvterftets Prövekammer for Skibslys 

og Kompasser ... .. ... ... ...... ....... .. ............ . 
Sökartet o uffuer Öster o c Vester Söen .... .. 
Safety at ~e a .. ...................... · .... · .. .. .. .. .. .. 
Optical principles and the design of tele-

scopes for night use .............. .. .. ....... ... .. 

Undervattensbåtar, torpeder och minor. 

Svagströmskablar . .... . .. ... .... .. . ..... . ......... .. . 
Sons-marins d'escadre ........... ..... .... . 

Luftseg Ii ng. 

Flygvapnets utveckling i olika länder 
Naval aviation: its valne and neecls ......... 

l<ustbefästningar. 

Kustfästningars betydelse för elen maritima 
strategien .. . . .. . .. .. . . .. . .. .. . . .......... . .. ...... . 

Anteckningar om nuvarande svenska kust-
fästningars historia .... . ........ ....... . ........ . 

Vilken betydelse har en frivillig motorbåts
flot tilj för en kustfästning, och hmu bör 
flottiljen organiseras samt dess personal 
utbildas för att i krig fylla sin uppgift? 

Ett blad ur Karlskrona äldre befästnings-
historia .. . ............................. · .... .... · ..... . 

Radiotelegrafi och telefoni. 

Radiotelegrafsystem »Tönencle Funken» 

Handelsflottan och kolonialväsendet 

Far tygsbefälet och minrisken till sjöss ..... . 
Kan minfaran förebyggas? ..... ... ........ .. .... .. 
Några riktlinjer för elen nya fartygsinspek-

tionen .................. .. ............................ . .. 

Sjöolyckor. 

Perte du sons-marin Calypso ................... .. 
Minolyckorna .................... · .. · .. · .. · .. · .. · .. · .. · 

D. T. f. S., sid . 725. 
P. U. S. ~- I :, sid. 1387. 

T. M., sid. 347. 

D. T. f. S, sicl. 721. 
D. 'l'. f. S., bil., sid. l. 
P. U . S. N. I. , sid. 1417. 

P. U. 8. N . I., sid. 1433. 

K. T. , sid . 151, ~41. 
M. el. l. F., N:r 31, sid. 3. 

T. F ., sid. 34. 
P. U. S. N. I., sicl. 1459. 

K. T., sid. 97, 193. 

K. T., sicl. 115, 220. 

K. T., sid. 26 1. 

K. T., sid. 268. 

T. F., sid. 23. 

T. 1\L , sid. 313. 
T . Jvi ., sid. 3il7. 

T. •r., sid. 89. 

M.. d. l. F., N:r 28, sid. ö. 
T. M., sid. 335. 
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An account of the stranding and re-floating 
of the •San Giorgio• ........ ... ......... . .. .. . 

· Hälso- och sjukvård. 

l J. R. S. I., sid. 611. 

Om behandlingen i krig av de penetrerande 
skottsåren i buken .. ......... .. ................ . T. H., sid. 281. 

Rättsväsende och författningar. 

Krigslagstiftningsreformen ............. ... ....... . K. T., sid. 233. 

Om transport tilsjös av farlig gods ........ . N. T. f. S., sid. 245. 

The status under the Hague conference of 
civilians who take up arms during the 
time of war ........................ .. .......... . .... . l J. R. S. I., sid. 559. 

A. H. 

A. T. 
A. N. G. 
D. T. f. S. 
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Använda förkortningar: 

= Annalen der Hydrographi und Jliiaritimen Meteo-
rologie. 

= Artilleri-Ticlskrift. 
= Army and Navy Gazette. 
= Tidskrift for Sov~sen, Dansk. 

E. = Engineer. 
Eg. = Engineering. 
K. M. = Kommersiella Meddelanden . 
K. V. A. H. (T.) = Kungl. Krigsvetenskapsakademiens Handlingar (Tid

skrift). 
L. M. F. 
I. M. 
J. el . T. T. 
J . R. s. I. 
J. R. A. 
M. d. L F. 
M. N. 
M. R. 
M. G. S. 
M. T. 
N. :!vi. 
N. T. 
N. T. f. S. 
P. U. S. N. I. 
R. A. 
R. M. 
S. A. 
S. T. H. I. S. 
T. F. 
T. H. 
T. M. 
}r. T. 

U. S. G. 
V. F. 
Y. 
l\. T. 

= La Marine .Francai.se. 
= Illustrerad Militärrevy. 
= Jahrbuch der drahtlosen Telegmphie und Telephonie. 
= Journal of the R,oyal United Service Institution. 
= The Journal of the Royal Artillery. 
= Moniteur de la Flotte. 
= Militär-Nyheter. 
= Marine-Rundschau. 
= :i\ifitteilungen aus dem Gebiete des Seewesens. 
= Svensk Militär Tidskrift. 
= The Nautical Magazine. 
= Nautisk Titlshift. 
= N ors k Tidskrift for Sjovrosen. 
= Proceedings of the United States Naval Institute. 
= Revue d'Artillerie. 
= Revue Maritime. 
= Scientific Americai1. 
= Svensk Tidning för Handel, lndustli och Sjöfart. 
= Tidskrift i Fortifikation. 
= Tidskrift i Militär Hälsovård. 
= Tidsln·ift för Maskinister. 
= Teknisk Tidskrift. 
= United Service Gazette. 
= Vår Flotta. 

Le Yacht. 
= Svensk Kustartilleritidskrift. 
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Kungjorda patentansökningar. 
(Meddelat genom Th. \Vawrinskys Patentbyrå, Stockholm. ) 

Datum 

1914 
28jll 

5/12 
19/1~ 

24/12 

1915 
2/1 

l 
Diarie-1 
nummer Uppfinningens art. 

79/12 

933/13 

2889/13 

2291/13 

449/14 

1G52jl3 
3335/12 

1851/13 

1801/14 

1080/13 

1074/14 

3412/12 

1363/13 

1772/12 

Kursuttagningsapparat. H. Hammar, Stockholm 
och H. Brynge, Enköping. 

Kursuttagningsapparat. H. Brynge, Enköping och 
H. Hammar, Stockholm. 

Tätningsbox för propelleraxlar. C. W. Cederwall, 
Göteborg. 

l Drivinrättning för bätar. P. G. H. Hallongren, 
Stockholm. 

Vridningsanordning vid bätdävertar. A. Welin, 
London, England. 

Motpropeller. R. Wagner, Stettin, Tyskland. 
Regleringsventil för änga, vatten m. m. Nordiska 

Armatur-Aktiebolaget, Stockholm. 
Rullanordning för vridbara pansartorn och dylikt. 

Societe Anonyme John Cockerill, Sera in g, och 
Ernst Ternström, Jemeppe sur Meuse, Belgien. 

Artilleripjäs med glidande eldrör. Rheinische Me
tallwaaren- & Maschinenfabrik, Di'tsseldorf
Derendorf, Tyskland. 

Apparat för undervattenssignalering. Submarine 
vVireless Company, Newyork, N. Y., Nordame-
rikas Förenta stater. 

Anordning vid granater för minspärrningar. N . 
W:sen Aasen, Köpenhamn, Danmark. 

l 
Anordning vid ångturbiner. Aktiebolaget Ljung-

ström s Ångturbin, Liljeholmen , 
Anordning vid luftväxlings-ventiler. Verkstads

aktiebolaget Vulcan, Göteborg. 
Anordning vid avståndsmätningsinstrument. F . 

Ljunggren, Göteborg. 
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2/ l 

23/1 

30/ 1 

2407/13 

268:! /13 

509/14 

64.5j14 

1647;14 

1686/14 

819/13 

3250/12 

1191/13 

2151113 

2497/13 
794/U 

1036/14 

702/12 

1326/14 

1189/13 

Mina, torped eller dylikt. P . Frenell och G. Rosen, 
Göteborg. 

Anordning vid fiskefarty g. V. J en sen, Aarhus, 
Danmark. 

Med inrättning för reglerande av rekyllängden 
försedd vätskebroms för artilleripjäser. Fried. 
Krupp Aktiengesellschaft, EssenjRhur. 

Tätningsanordning för embraesyrer vid kupoltorn, 
k>tssematter och liknande. Societe Anonyme 
J oh n Cockerill, Seraing, och E. Ternström, J e
m ep p e sur Meuse, Belgien. 

Ammunitionshiss. Frie d. Krupp Aktiengesellschaft, 
Essen/Ruhr. Tyskland. 

Artilleripjäs för skjutning med hög elevation. 
(Tillägg till patentet N:r 33906.) Rheinische 
::\tJ:et allwaaren- und Maschinenfabrik, Dilsseldorf
Derendorf, Tyskland. 

Ljudsignaleringsapparat. Svenska Aktiebolaget 
Gasaccumulator, Stockholm. 

Anordning vid instrument för utrönande av kur
ser och riktningar. 

Drivinrät tning för bätar. C. A. Hult och O. vV. 
Hult, Stockholm. 

Anorc!n ing vid båtmotorer med svängbar propel
leraxel. P. G. H. Hallongren, Stockholm. 

Flaskpostapparat. F. B. Larsson , Göteborg. 
Anordning vid åror och dylikt. .J. A . Granstedt, 

O b bola. 
Timmerspel för lastning och lossning af fartyg. 

N. V. Delin, Sölje. 
Monteringsanordning vi~ turbogeneratorer. Aktie

bolaget Ljungströms Angturbin. Finspong. 
Kulslipningsmaskin. Deutsche W affen- und Mu

nitionsfabriken, Berlin, Tyskland. 
Anläggning för transportering av flytande spräng

ämnen. S. Viesi, Dinamita, Etat de Duranzo, 
:M. exico. 

Under två månader från ovanstående data kunna invändningar 
mot dessa ansökningar ingiv as till Patentverket. 



Kungl. Orlogsmannasällskapets tävlingsämnen för är 1915. 

1. Vilka ford ringar böra ställas på flottans intendentur under 
krig? 

2. Hur bör do tillfälliga minpositionernas personal vara orga
niserad? 

3. Hur bör Sveriges undervattensbåtförsvar anordnas? 
4. I vilken utsträckning kan och bör landstormen användas till 

kustförsvaret? 
5. Vilka erfarenheter, tillämpliga på vår materiel, h ar det n u 

pågående kriget lämnat? 
6. Luftseglingens användande vid sjö- och kustkrig? 
7. Explosionsmotoror och deras användbarhet vid flottan. 
8. Fritt val av ämne liggande inom området för Kungl. örlogs

mannasällskapets vorl;;:samhet. 
T ävlingsskrift bör, åtfölj d av förseglad sedel, upptagande för

fattarens namn och adress eller ock ett valspråk, vara ingiven till 
Kungl. örlogsmannasäll skapets sekreterare, Karlskrona, senast den 1 
nästkommande september. 

Finner sällskapet inlämnad tävlingsskrift förtjänt av pris, till
dolas författaren Sällskapets medalj i silver. Skulle inlämnad skrift 
anses vara av synnerligen utmärkt förtjänst, kan Sällskapet beslut :t 
att tilldela författar en samma medalj i guld. 

Tävlingsskrift, som icke kan belönas med pris men likväl anses 
förtjänt av Sällskapets erkännande, erhåller på Högtidsdagen h ed
rande omnämnande. 

Skulle den förseglade sedeln, vilken åtföljer sk rift, som blivi-t 
prisbelönt eller erhållit hedrande omn~mnande, endast innehålla val
spr åk, tillkännagives detta under första hälvten av november månad i 
>> Post och Inrikes Tidningar >> med anhållan att författaren ville t ill 
Sällskapet uppgiYa sitt namn och adress. 

Såvida författaren av inlämnad tä:vlingsskrift icke tillkänna
giver motsatt önskan, förbeh åller sig Kungl. örlogsmannasällskapet 
rättighet att i sin tidskrift offentliggöra densamma. 

Karlskrona i februari 1915. 

sekreteraren. 




