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Marinen under sistförflutna året. 

Oaktat statsekonomer och lärde med siffror bevisat, att 

ett stormaktskrig ej skulle kunna pågå längre än högst 3 må

nader, på grund av att statsbankrutt därefter ofelbart måste 

inL1räffa, så har krigels förhärjande eld nu vid åsskiftet bl'un

nit i 16 långa månader. Av allt att döma är världsfreden på 

intet ·sätt nära föreståend e, de stridande parterna giva sina för

beredelser före kraftmätningarna allt större omfattning, i stället 

för all humaniseras synes krigföringen bli råare och råare, av

tal och internationella åtaganden hållas ej längre i hälgd, och 

i stället för att så småningom begränsas synes världsbranden 

tendera att ytterligare sprida sig t:ill länder och folk, som hittills 

Yarit förskonade . 

Under det gångna åre t har flottan i stor utsträckning tagits 

i .anspråk för skyddande av vår neutralitet. Vid upprepade 

tillfiillcn hava de krigförande överskridit sin befogenhet, något 

som :w oss i varje fall på diplomatisk väg beivrats, men 

i en längt större mängel fall har n~irvaron a v flottans fartyg 

med.förl, att el jest niira till hands liggande kränkningar ute

blivit. I-län·id må erinras om, huruledes ett Lyskt bevaknings

fartyg uppenbarligen av missta.g besköt undervattensbåten H va

Len , varvid uppbördsstyrmannen flaggund eroffi ceren A. Sellin 

dödligt sårades. Besä llningarna å jagm·e och torpedbålar, vilka 

i synnerhet disponerats för neutralitetsvakten, hava h~irunder 

blivit ganska hårt ansträngda men också vunnit en sjövana och 

utbildning som aldrig tillförne. Krigsberedskapen och övnin

gmna ombord å flottans fartyg ha utvecklats i god riktning. 
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I. 

Marinen vid 1915 års riksdag. 

Det vaT ju alt vänta, att 1915 års riksdag ej skulle bjuda 

några större överraskningar i vad rÖT försvaret, d'å ju 1914 

års senare riksdlag så gott som uteslutande hade gått i dess 

tecken. 
Det anslag av 6,400,000 kronor som 1915 års riksdag an

visade till nybyggnad' av krigsfartygsmateriel utgjorde en 2:a 

an_visning' å det anslag 1914 års riksdag beviljat för nyanskaff

ning under åren 1915- 1919 av krigsfartygsmaterieL 

Sedan pansarbåten Tapperhetens bärgning och reparation 

blivit med gott resultat slutförda har riksdagen på extra stat 

för år l916 beviljat ett anslag av 1,340,808 k ronor till ersät

tande av kostnaderna för bärgning och reparation av 1 :a klass 

pansarbåten Tapperheten. 
Till anskaffning av flygbåtsmateriel har riksdagen anvisat 

för 1916 70,000 kronor, ehuru därvid p å .sätt och vis frångått 

die grunder för anskaffning av flygbåtsmateriel som den förut 

godtagit. 
För att täcka under å r 1914 förskjutna kostnader, som 

avses i§ 63 regeringsformen har riksdagen under femte huvud

titeln för år 1916 beviljat ett anslag av 6,106,277 kronor. 

II. 

staterna för år 1916. 

Departementet. 

Till arvode åt en extra föredragande i sjöförsvarsdeparte

mentets· avdelning av Kungl. Maj :ts kansli har på extra stat 

för år 1916 anvisats 7,000 kronor emot 6,800 kr. , s•om förut 

utgått för samma ändamål. 
Till provisorisk löneregTering 

försvarsdepartementet h ar på exl 
för befattningshavare i sjö
stat för å r 1916 liksom före-
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gående år anvisats ett förslagsanslag av 4,115 kronor, av vilket 

belopp högst 75 kronor m å anYända·s till vikariatsersättning 

under semester . 

M arinförvaftni'ngen och nwrlnstccben. 

}farinförvcdtningen. I likhet med l'öregåen de år har på 

extra slat för år 1916 anvisals: 
till ber edande av fyllnad i den 1narinförvaltningens stat 

uppfö·rda anvisningen till vikadatsersättning, arvoden till extra 

ord'inari-e tjänstemän och biträden sam t renskrivningskostnad 

m . m. ett anslag av 6,300 kronor; 
till anställande av två extra revisorer i marinförvaltningen 

och till förstärkni,ng jämväl i övrigt av arbetskafterna å revi 

sions- ·Och bokslutskon to ren därstädes ett anslag av 9,650 kro

nor; samt 
till anställande av ett biträde vid kemiska undersökningar 

marinförvaltningen ett anslag av 3,000 kronor. 
Marinstaben. I likh et med vad fallet var under år 1915 

har Riksdag,en för år 1916 å extra stat anvisat ett belopp av 

3,000 kronor för anställande av ett extra biträdle i marinstaben 

med skylcl]g1h et att fönätta där förekommande registrators- och 

aktuariegöromål m. m. 

Undervisningsverken . 

Sjökrigsskolan. Rikselagen har höjt anslaget till skolan 

förut 43,568 kronor till 43,825 kronor. Andringen i sjökrigs

skolans stat b etingns därav, att 1914 :lrs senare dksdag be

slutat om .förkortad utbildning fö.r kustartillerikaeletterna, un

der det att å andra sidan icke mindre än 35 sjökad'etter måste 

antagas, något s·om nödvändiggjort en dubblering i parallell

klasser för denna årskurs vid undervisningen i land. 

Flottan. 

Avlöning, ersättningar m. m. Rikselagen har godkänt nya 

stater för flottans officerskå r' för reservofficerare under 1 :a 
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tjänstgöring och repetitionsövning, för reservofficersaspiranter 
vid flottan , för flottans underofficerskår, för flottans sjömans
kår samt å dagavlöning till officerare och underofficerare vid 
nottan ävensom för mariningenjörkåren, marinintendenturkå
ren och marinintendenturkåren i flottans reserv och stat för 
flottans poliskår samt med godkännande av förordad minsk
ning i anvisningen för indragningsstaten samt båtsmanskom
panierna, ökat förslagsanslaget till avlöning för Hottans kårer 
och stater, förut 5,654,266 kronor, med 146,984 kronm till 
5,801,250 kronor. 

Den nya staten för officerskåren, förut 746,620 kronor har 
ökats m ed 34,920 kronor till 781,540 kronor. Den upptager en 
ökning av: 

kommendörkapten av l :a graden 
» 2:a 

kaptener av l :a klassen . . . ... . .. ... .. .. ... . . .... ... . 
2:a >> .oo 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

löjtnant ... ... ...... ... ....... ..................... . 
underlöj tn ant 

l 
l 
5 
3 
l 
l 

Summa 12 

Den gjorda ökningen överensstämmer m ed de av r iksdagen 
gjorda beräkningarna över offi cersbehovet under perioden 1915 
- 1919 . 

Förslagsanslaget för reservoffi cerare under l :a tjänstgöring 
och repetitionsövning förut 10,500 kronor har ökats med kronor 
12,049 : 82 till 22,549: 82. Okningen h ar betingats därav, att 
de wservofficersaspiranter, som inträdde i tjänst den l oktober 
1915, efter ett år, således den l oktober 1916, utnämnas till re
servunderlöjtnanter och omedelbart börja sin ettåriga tjänst
göring enligt det nya systemet, samtidigt som i anslaget jämväl 
ingå kostnaderna för repetitionsövning för reservoff1icerare en
ligt det äldre systemet. 

staten för reservofficersaspiranter förut 26,700 kronor har 
ökats med 1,200 kronor till 27,900 kronor. Olmingen föran· 
ledes av höjd beklädnadsersättning. 
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I enlighet med av riksdagen förut godkända beräknings
grunder har underofficerskåren ökats med följande antal be
s,täHningar, nämligen: 
flaggunderofficerare 
underofHcerare av 2: a graden 

4 

11 

Summa 15 

och staten förut 845,130 kronor har därigenom ökats med 
18,600 li ronor till 863,730 kronor. 

Sjömanskårens stat förut 2,318,484 : 50 kronor har ökats 
med 43,882 kronor till 2,362,366: 50 kronor. Lönernas antal 
har ökats från 4,000 till 4,100 el1er med 100, fördelade på l :a, 
2:a, 3 :e 'Och 4: e lönegraderna med r espektive 15, 39 , 4 och 42. 

Mariningenjörkårens stat, föru t 243 ,295 kronor har ökats 
med 15,897 : 50 kmnor och utgör nu 259,192: 50 kronor . Kåren 
ökas därmed, enligt de av riksdagen gjorda beräkningarna över 
behovet av personal, med en artilledingenjör, en mariningenjör 
av 2:a graden, en mariningenjörstipendiat och en miningenjör. 

Marinintendenturkårens stat förut 300,634 : 50 kronor har 
minskats med 9,269: 50 kronor, på grund av att auditörer och 
väblar uteslutits till följd av omorganisationen av krigsdomsto
larna. 

För marinintendentui·kåren i flottans reserv har uppförts en 
ny stat å 1,100 kronor, av den anledning att år 1916 en marin
underintendent blir skyldig att fullgöra repetitionsövning. 

Staten för flottans polisk år, förut 75,700 kronor har ökats 
med 1,400 kron or till 77 ,100 kronor beroende på vissa fö·ränd
ringar i kårens organisati•on i samband med väbelsbefattningar
nas indragning från marinintendenturkåren. 

Inkvarteringsbidrag för officerare och underofficerare ha 
ökats m ed 9,200 kronor från förutvarande 288,000 kronor till 
297,200 kronor på grund av den beslutade ökningen av kårerna. 

Indragningsstaten samt båtsmanskompanierna ha fått vid
kännas en minskning m ed 2,144: 33 kronor från förutvarande 
8,760: 32 kronor till 6,615: 99 kronor. Sedan den siste lönta
garen vid Kungl. Maj :ts flottas nya reservstat avlidit, har denna 
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resen·stal upphört, varför benämn'ingen »Reserv- och indrag

ningsstaterna samt båtsmanskompanierna >> såsom den upptogs 

i 1915 års stat nu utbytts mot benämningen »lndragning'sstaten 

samt båtsmanskompanierna ». 

På grund av respektive kårers ökning har staten å dagav

löning till officerare och underofficerare, förut 893,976: 25 kro

nor ökats medi 27,886 kronor till 921,862: 25 krono>r. 

A vnu:tdat blir medelsbehovet under anslagstileln avlöning 

för f1ottans kårer och stater år 1916 6,106,580 kronor. 

Av samma skäl som 1915 års anslag sattes till allenast 95 

7o av det såsom erforderligt beräknade beloppet, så har även 

1916 fu·s anslag fixerats till allenast 5,801,250 kronor. 

Intendenturen. Reservationsanslaget till beklädnad åt 

sjömans- och .skeppsgo~ssekårerna förut 487,800 kronor har 

ökats med 25,707 kPonor till 513,507 kronor. Ökningen föran

ledes av sjömanskårens ökning med 100 man. 

A" besparingarna å anslaget l i !l beklädnad åt sjömans- och 

skeppsgossekårerna har riksdagen ehuru efter någon tvekan 

medgivit , att 120,000 kronor få disponeras för fortsatt anskaff

ning av bckläd~1ad åt .sjöbeväringen. 

Förslag·sanslaget till naturaunderhåll åt personal vid flottan 

förut 1,850,000 kPOJlOr har ökats med 181,924 kronor till 

2,031 ,924 kronor i enlighet med den av riksdagen förut god

tagna beräkningen över anslagsbeloppets erforderliga storlek 

år 19,16. 

Nybyggnad och underhåll. I enlighet med av riksdagen 

förut g1odtagna grunder för underhållsanslagets beräknande har 

underhållsanslaget, förut 2,822,000 kronor, ökats med 141,950 

kronor Lill 2,963,950 kr()lnor, ehuru därvid framhållits, att flera 

faktorer, som skulle kunna inverka på bestämmandet av en 

reviderad normal underhållsplan för år 1916, äro under ut

redning. 

Ouningar. I reservationsanslaget till flottans krigsbered

skap och övningar har riksdagen beviljat en ökning av 270,000 

kronor, så att anslaget, som förut utgjorde 3,110,000 kronor, 
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nu uppgår till 3,380,000 kronor. Den beviljade ökningen av 

anslaget utgöres av följande poster: 

Pansarbåten Sveriges rustande i stället för en 
pansarbåt av nuvarande typ . . . . . . . . . . 67,000 kronor. 

Undervattensbålar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,000 

Beredskap och övningar med: flygbåtar. . . . . . 63,000 )) 

Krigs- och mobilis·eTingsövningar å .station . . 40,000 -------------------Summa 270,000 kronor. 

Förslagsanslaget till sjöbeväringens avlöning och beklädnad 

m. m. förut 557,650 kPonor har ökats med 317,354 kronor och 

utgör nu 875,004 kronor ri· enlighet med förut av riksdagen god

känd beräkning;sgrund. 

]( ustortitleriet. 

Avlöning. Förslagsanslaget till :avlöning för kustartilleriets 

personal förut 1,413,908 kronor har ökats med' 57,348 kronor 

till 1,471,256 honor. Anledningen till ökningen är att söka i 

personalökning som >ifråga om officerskåren omfattar: 

överstelöjtnant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

n1ajor ....... . .... .. .... . ...... . .. . . ... . . ... . .. · · · · · 

kaptener av l :a klass·en ............. . ............... . 

>> 2:a 

löjtnanter .............. . ... . ... . ....... · · · · · · · · · · · · · 

underlöjtnanter ....... . .................... .. ....... . 

Summa 

l 
2 
1 
2 
2 

9 

Beträffande undemfficers- och manskapsbeställningar över

ensstämmer antalet med den förut av Tiksdagen godkända upp

sättningsplanen. 
Intendenturen. Reservationsanslaget till beklädnad åt kust

artilleriets manskap, förut 142,704 kronm, har minskats med 

304 kronor till 142,400 kronor och förslagsanslaget till natura

underhåll åt personal vid kustartilleriet förut 549,900 kronor 

har ökats med 31,800 kronor till 581,700 kronor allt i enlighet 

med de av riksdagen förut godkända grunderna för beräknin

gen a v dessa med'el~behov. 
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Övningar. Reservationsanslaget till kustartilleriets krigs

beredskap och övningar, förut 421,700 kronor, har höjts med 

30,000 kronor t<Hl 451,700 kronor och förslagsanslaget till kust

artilleribeväringens avlöning· och beklädnad m. m., förut 313,800 

kronor har höjts med 116,200 kwnor till 430,000 kronor. Begge 

höjningarna äro gjorda enligt de av riksdagen förut godkända 

beräkningsgrunderna . 

Flottan och Jwstw·tilleriet. 

Ett nytt ordinarie förslagsanslag till reservstat för mar•inen 

har uppförts till ett belopp av 12,549 kronor. EnNgt de all

männa grunderna för upprättandet av reservstaten skulle dess 

första uppsättande äga rum år 1916. Den nu antagna sta

ten upptager beträffande flottan l regementsoffkers- , 2 kap

tens- och 1 underofficersbeställning samt vidkommande kustar

tilleriet 1 ka:ptens- och 1 underofficersheställning. 

Förslagsanslaget till tryckningskostnader, förut 25,031 kro

nor har tin jämnande av huvudtitelns slutsumma ökats med 51 

kmnor till 25,082 kronor. 

Handeln . 

L ots- och fyrväsendet. Fönlagsanslaget till lots- och fyr 

inrättningen m ed livräcl'dning.sanstalterna förut 3,640,652 kro

nor, har höjts m ed 12,272 kronor till 3,652,924 kronor huvud

saldigast beroende på ökning av fyrpersonalen. 
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Ordinarie anslag. 

1. Marinen. 

A. Departementet . 

Departement•schefen 

Departe mentets avdelning 
av Kungl. Maj :ts kansli 

och kommandoexpedi-

17,000:-
Ökning. Minskning. 

tionen . . . . . . . . . . . . . . . 36,700:-
--------~---------------------Säger för departementet 53,700:-

B. Marinförvaltning·en och mctJ"instaben. 

Ökning. Minskning. 

Marinförvaltningen . . . . . . 133,000:-

Marinstaben . . . . . . . . . . . . 3,000:-
------------------------------------Säger för mal'infö·rvaltnin-

gen och marinstaben . . 136,000:-

C. U ndervisningsverken. 

Sjökrigshögskolan, reser-
vationsansl>ag 

S jökrigsskolan, reserva -
tiousanslag ......... . 

skeppsgosseskolan o o o o o o 

Marinintendentskolan, re-

27,225:-

43,825:-
29,520:-

servationsanslag . . . . . . 9,100:-

Säger för undervisnings-
verken . . . . . . . . . . . . . . 109,670:-

Tr.ansport 299,370:-

Öknin g. 

257 :-

.?liinskning. 
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Transport 299,370:

D. Flottan. 

Avlöning, ersäftnt1ngar m. m .: 

Avlöning för 
flottans kå
r er o. stater, 
förslagsan-
slag .. .... 5,801,250:-

Ersättning för 
rustning och 
rotering, för-

Ökning. 

sTagsanslag.. 6,000:- 5,807,250:- 146,984:-
- - --- --

Intendenturen: 
Beklädnad åt 

sjömans- och 
skeppsgosse
kårerna, re
servationsan-
slag . . . . . . . 513,507:-

Naturaunder
håll åt per
sonal vid flot
tan, förslags-
anslag ... . . 2,031,924:- 2,545,431:- 207 ,631:-

Nybyggnad och underhåll: 

FloHans nybyggnad och 
underhåll, r eservations-

anslag ......... ....... 2,963,950:- 141,950:-

Övningar: 

Minskning. 

Flottans krigs
beredskap o. 

~------------~~~------------------
Transport 299,370 :-

Transport 

övningar, re
serva tionsan-
slag ...... . 3,380,000:-

Sjöbevärin
gens avlöning 
och b ekläd
nad' n1 . 111., 
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299,370:-
Ökning. 

förslagsanslag 875,004:- 4,255,004:- 587,354:-

Säger för flottan 15,571 ,635:-

E. Kustartilleriet. 

Avföning: 
Avlöning för kustartilleri

ets personal, förslagsan-

Ökning. 

slag . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,471,256:- 57,348:-

Intendenturen: 

Beklädnad' åt 
kustartilleri 
ets manskap, 
reservations-
anslag . . . . . 142,400:-

Naturaunder
håll åt per
sonalen vid 
kustari'ilieriet, 
förslag.sanslag 581,700:- 724,100:- 31,496:-

Nybyggnad och underhåll: 

Underhåll av kustartilleriets 

byggnader och materiel, 
rese rvationsanslag ..... . 506,700:-

Transport 15,871,005:-

Minskning. 

Minskning. 
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Transport 15,871,005:-

Övningar: 

Kustartilleriets 
krigsberedskap 
o. övningar, 
reserv a lions-
anslag . . . . . 451,700:-

K ustartilleri
beväringens 
avlöning och 
beklädnad' m . 
111. , reserva-
tronsanslag . . 430,000:-

Krigsövningar 
vid kustposi
fi.onen, reser-

Ökning. 

vationsanslag 15,000:- 896,700:- 146,200:-

Säger för kustartilleriet 3,598,756:-

F. Flottan och kustartilleriet. 

Reservstat för marinen, 
förslag,sanslag 

H. 

Ålderstillägg, förslaganslag 
Ersättning åt om:cerare, 

ing1enjörer och intenden
ter under anställning el
ler lwmmendering utri
kes , reservationsanslag 

Resestipendium åt läkare 
vid marinläkarkåren, re-
servationsanslag ..... . 

12,549:-

Diverse. 

42,000:-

15,000 :-

2,000:-

Transpmt 19,482,310:-

Ökning. 

Minskning 

Minskning. 
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Transport 19,482,310:-

Rese- och traktamentspen
ningar, förslagsanslag .. 

Flyttningshjälp, förslags-
anslag ... ....... .... . 

Sjukvård för marinen , för-
slagsanslag ......... . 

Uppvärmning, belysning, 
l'lenhållning samt tvätt

och badinrättningar, för-
slagsanslag .......... . 

Skrivmaterialier och ex
penser m. m., förslags-
anslag .......... . ... . 

Utgivande av läroböckrr, 
beskrivningar, reglemen
ten och instruktioner 
n1. n1. . .......... .. . 

Tryckningskostnader, för-
slagsanslag 

Diverse behov 

55,500:-

11,000:-

115,960:-

315,000:-

100,000:-

25,000:-

Ökning. Minskning. 

51:-25,082:-
22,254:-
75,000:-Extra utgifter 

~--~~----~~~--------------Säger för d'iverse 803,796:-

Säger för marinen 20,286,106:-

2. Handeln. 

S jökarteverket. 

S.iölm rteverket: 

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

Föl'slagsanslag 5,000:-

Transport 52,800:-



Transport 52,800:-

Reservations
anslag . . ... 49,000:-
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101,800:--

Lots- och fyrväsendet. 

Lots- och fyrinrättningen 
med l'ivräddningsanstal
tern.a, för:slag1sanslag: 

Direkt anvis-
ning .... . . 3,652,515:-

Friheter . . . . 405 :-

Ökning. 

Ersättningar . 4:- 3,652,924:- 12,272:-

Minskning. 

Undervisningsanstalter för sjöfart samt Nautisk-Meteorologiska 

byrån: 

U ncleruisningsanstalter för 
sjöfart: 

N a vigatians-
skolorna .. . 184,220:-

N avigationslä
rarkurs~en, re
servationsan-
slag ...... . 2,200:-

Ncmtisk-meteorologislw 
byrån: 

Bestämt an-
slag .. . . . . . 10,000:

Reservations -

186,420:-

anslag . . . . . 16,100:- 26,100:-

Tmnsport 212,520:-

Ökning. Minskning. 

Transport . 

Ålderstillägg för persona
len vid undervisningsan
stalterna för sjöfart och 
föreståndaren för nau
~isk-meteorologiska by-
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212,520:-

rån, förslagsanslag 13,000:-

Säger för hand'eln 3,980,244:-

Summa ordinarie anslag 24,266,350:-

Ökning. 

Extra ordinarie anslag. 

l. Marinen. 

A. Departementet. 

Extra föredragande i departementet 
Provisorisk lönereglering för depar-

tementet, förslagsanslag ... . . .. . 

Säger för departementet 

7,000:-

4,115:-

11,115:-

B. 111arinfömaltningen och marinstaben. 

Vikariatsersättning m. m . i marin-
förvaltningen .... ...... . ... . . . 

Förstärkning av arbetskrafterna i 
marinförvaltningen .......... . . 

Anställande av ett biträde vid ke
miska undersökningar i marin-
förvaltningen .... .... ......... . 

Anställande av ett extra biträde i 
marinstaben ........ .. ....... . 

Säger för marinförvaltningen och 
marinstaben ................. . 

Transport 

6,300:-

9,650:-

3,000:--

3,000:-

21,950:-

33,065:-

Minskning. 
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D. Flottan. 

Transport 

Aulöntng, ersättningar m. m.: 

Personligt lönetillägg ä l marindirek
tören av l :a graden i fiollan C. E. 
Richson .. . .................. . 

Personligt lönetillägg å t bataljons

predikanterna vid Hottans station 
i Karlskrona E . A. \V. Holmberg 
och E . A. Collen .. ........... . 

Extra lönetillägg för år 1915, för-
slagsanslag .. ....... .. .. ..... . 

Nybyggnad och underhåll: 

Kdgsfarlyg'smateriel ......... . . . . 
Bärgning och reparation av pansar-

bålen Tapperheten ... .... .... . 

FäTändring a v undervatlenssidotu
berna å pansarbåten Tapperheten 

Flygbåtsmateriel ........ .... ... . 

Strålkaslarspeglar i reserv för Hot-
tans fartyg . . ...... ... ...... . 

Omläggning av spårnätet vid flot-
tan:s varv i Karlskrona ....... . 

Muddrings- och sprängningsm·belen 
i ytlre varvshamnen i KarlskPona 

Moderna arbetsmaskiner m. m. för 
flottans varv i Karlskrona . . .. . . 

Moderna arbetsmaskiner m. m . för 

flottans varv i Stockholm 

Transportmedel för flottans varv i 
Stocld1ohn ... . ... .... ..... . . . . 

Förrådsbyggnad m. m. å Berghol-

men 

Transport 

2,365:-

1,200:-

500:-

6,400,000:-

1,340,808:-

14,200:-
70,000:-

18,400:-

24,000:-

31,000:-

50,000:-

50,000:-

80,000:-

33,065:-

4,065:-

47,000:- 8,125,408:----

33,065:-
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Transport 

övningar: 

Särskild ersä ttning till vissa f1ottan 

tilldelade värnpliktiga uneler mo
bilisering~stjänslgöring, förslagsan-
slag .................... . .... . 

Artilleribeh ov: 

skjutförsök och inskjutning av ka-
noner . .. . .. . . .... . ........ .. . 

Nya kärnrör f'ör kanoner vid flottan 
Tub kanonmekanismer . . . . ... ... . 

P is toler m. m . för flottans befäl och 
underbefäl 

Rökhjälmar för fiollans fartyg .... 

75,000:-

40,000:-
76,150:-
25 ,500:-

30,000:-
13,500:-

33,065:-

75 ,000:-· 

185,150:-
------

Torped- och si'gncclväsenclet m. m.: 

Torpeder och torpedmateriel 
Gnistsignalmateriel . .. .......... . 
Gni~ststationer till vissa farlyg . .. . 

stridsgniststationer för floHans far-
tyg ...... ..... . .. ... .. . ... . . . 

Försök med torped- , gnist- och flyg-
materiel .......... . .......... . 

M inväsenclel: 

Minmateriel .... . .. ... . ..... .. . . 

Försök m ed minmateriel . . ... . . . 

152,000:-
38,200:-
39,000:-· 

29,500:-

35,000:-

242,300:-

293,700:-

30,000:- 272 ,300:-

Säger för flottan 8,955,623:

E. [( ustarlilleriet. 
Avlöning: 
Personligt lönetillägg till sergeanten 

över stat vid kustartiller iet A. G. 
SjöqYist ...... .. .... ........ . . 

Transport 
Tidsk1·ift i Sjöväsendet. 

580:- 580:-

8,988,688:-
2 
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Transport 

Nybyggnad och underhåll: 

Förplägnadsanstall i Vaxholms och 

Oscar-Fredriksborgs fästning 

Artifleribe ho u: 

Övningsmateriel för kuslarlilleriels 

utbildning i skjutning . . . ...... . 

Nyn kärnrör för kanoner vid kust-

befästningarna ..... . .. . . . . . .. . 

El:dled'ning~sanord~1ingar vid nuva-

rande kustbefi.islningar ....... . 

Anordningar vid nuvarande kustbe

fästningar för övande av artilleri-

e ls eldlwstighet m. m. . ...... . 

Minuiisendet: 

P ermanenta mineringar vid kuslbe-

fästninga rna ........... .. .... . 

1\.ompleltering ~l\· Alvsborgs fäst-

8,988,688:-

166,757:-- 166,757:-

31,600 :-

31 ,300:-

90,350:-

55,000:- 208,250:-

120,000:-

nriJgs minma teriel . . . . . . . . . . . . 27,600:- 147,600 :--
------------------------------------Si.iger för Kustartilleriet 52R, 187:--

G. Kostnader enligt § 63 Regeringsformen. 

Till täckande av under år 1914 för

skjutna kostnader enligt § 63 re -
geri 11 gsformen 

H. Diverse. 

Anordnande av en marinläkarkurs 

Arvoden åt vid skeppsgossekåren i 

Marstrand anställda personer samt 

medikam enter, bad m. m . . ... . . 

Transport 

6,106,277 :- 6,106,277 :-

5,400:--

10,798:-

15,618,152:-
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Transport 15,618,152:-

Hyres u l gifter 17,000:- 33,198:--

Säger diverse 33,198:-

Säger för marinen 15,651 ,350:--

2, Handeln, 

S.iö km/ euer];et. 

Utförande av sjömätningar . . . . . . 89,400:- 89,-100:-

Lots- och j'yruiisendet . 

Säkerhetsanstaller för sjöfar ten . . . 460,000:- 1160,000:-

U nderuisningscmstal'ter för s]öj"art samt mcwtisk-me/ earologiska 

byrån. 

Arvode åt ytterligare en assistent vid 

nau ~isk-meleol'ologi,ska byrån, för-

slagsanslag, högst ............. . 3,500:- 3,500:-
------------------·------------------Säger för handeln 552,900:-

Summa extra ordinarie anslag 16,204,250:-

Fem le huvudtitelns slutsumma 40,4 70,600:--
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En rationell indelning av Flottans under
officers· och sjömanskårer. 

Anförande enligt § 31 av Sällskapets stadgar av led\mwten 
Claes Linclsström. 

Vid tiden för »de 90 dagarnas» införande intog sjöbevä

ri:ntgen ännu ·ett synnedigen blygsamt rum i flottans bemanning. 

Inkallad till tjänstgöring under en ytterst kort tid a v året, ut

bildad endast i land samt under lednjng av befäl fr ån armen, 

torde beväringen av mången hava betraktats såsom ett tämligen 

onödigt påhäng till flottan, på sin höjd användbart såsom er

sättningsmanskap. Organisatoriskt sett bildade också bevärin

gen ett mycket löst sittande dylikt påhäng, för vilkets hand

havande det emeHertid' med tiden b efanns nödvändigt att in

föra en särskild beväringsbefälhavare med expedition. 
I den mån tjänstgöringstiden för sjöbeväringen utsträckts , 

har na.turligtvis även dess användbarhet vidgats. Svårigheten 

att - va11e sig g;enom karlskrivning eller genom kontraktan

ställning - hålla stampersonalen fulllalig har samtidigt bidra

git att i allt högre grad inrikta uppmärksamheten på tillvara

tagandet av sjöbeväringen med dess goda möjligheter att an

vändas ick e blo tt såsom akterhandsmanskap utan även i stäHel 

för (:e}ande nununer av stammen på m era framskjuland e pos ler. 

D.en första åtgärd, som angav beväringens närmande till stam

men, var sammanförandel av beväringsbefälhavaren och kår

chefen ,iJ en person. Den andra åtgärden blev A- och B-klas

sernas tillfälliga överförande till vederbörande yrkeskompanier 

av stammen under nuvarande mobiliseringstillstånd. 
Här har man emellertid tills vidare gjort halt, och klyv

ningen mellan å ena sidan de värnpliktige och å den andra 



s,Lammanskapet vidLager redan omedelbart under kårchefens 

person, genom att i dennes expedition finnes en noga särskild 

avdelning för beväringsärenden sam L genom att huvudmassan 

av de värnpliktige, oberoende av deras yrkesutbildning och an 

vändande, allt fortfarande sammanfö·ras i från stamm.en skilda 

beväring;slwmpani,er. Denna organisatoriska åtskilnad mellan 

stammanska p och viirnpliktig,e återfinnes numera varken inom 

;mnen eller Yid kustartill eriet. 
Det är tydligt att en nyinryckt beväring och en nyantagen 

stamrekryl måste vara med avseende på sin användbarhet ful1L 

jämförbara storheter. Slamrekryten avslutar i regel under sitt 

första år tjänstgöring1en såsom 3. kl. sjöman. Med nu inträ

dande värnp1iktsförhållanden hemförlovas beväringsmannen ef

ter motsvarande tid . Mobiliser ingsbara bliva de båda katego

rierna s·amlidigt. Ehuruväl - såsom numera är bestämt -

vissa olikheter iakttagas dem emellan i utbildningen, betingade 

av att stamrekryten ,j motsats till den värnpliktige skall vidare

utbildas, är faktiskt den senare i praktiken intet annat än en 

3. kl. sjöman. 
Man kan väl antaga aH det icke kommer att dröja så sär

dieles länge, förrän kravet måste uppställas på en fredstjänst

göTing av 2 år för flottans värnpliktige. Med en sådan tjänst 

gör,ingslid blir de1t siikerligcn 'lämplig!, att befordra elen vär'll 

plik.Lige till 2. klass sjöman efter 1 år i likhet med' stamrekry 

len. Och slutl i,gen finnes redan n u ett icke ringa antal värnplik 

tiga, vilka tjiins tgör'a s:'lsom. undcrhenil inom fl era yrkes:gren-ar 

samt hava härav betingad tjiinstegrad. 

Klyftan i tjänstg·öringshäns·eende mellan stam och värn 

pliktige ~ir sålunda ofa:nJtlig.t mycket mindre nu än på de 90 

dlagaxnes ti:d, och den tenderar alt allt mera utjämnas. All t 

mindre skäl komma därför att finn as för vidmakthållande av 

den så att säga formella klyftan, vilken kvarstår från en tid, 

då det rådde helt andra värnpliktsförhåJ.landen än rle nuva 

rande. net förefaller bårle rationellt och riktigt att d'e värn

pliktiga numera betraktas och behandlas såsom stammanskap 

med endast de olikheter, som med nödvändighet betingas av 
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d)en kortare t~d de förstnämnda äro under flaggan . I anslut

ning h ärtill borde också de värnpliktige ick,e längre föras i sär

skiJda kompanier utan ,genast vid iiuyckningen tilldelas det 

förband', elit envar på grund av sina förkunskaper hör hemma, 

samt där onrhänderhavas i alla hänseenden. Eldare jämte tek

niker samt ekonomimän och hantverkare borde givetvis hän

föras till respektive eldare-, samt ekonomi- och hantverkskom

panierna, de för mintjänst avsedda värnpliktige till minkom

paniet Alla övr:iga värnpliktiga, vilka utgöra akterhandsfolket 

inOin dläcksavdelningen, borde hänföras till däcksavdelningens 

kompanier. Uppdelningen på förbanden borde förberedas, ge

nom att de värnpliktige vid inskrivningen uttogos icke till flot

tan utan till viss t truppförband av flottan. 

Genom dessa åtgärder skuJl.e de nuvarande säregna bevä

r.ingskompanierna upphöra, beviiringsbefälhavarens expedition 

skull e sammansmälta med kårchefens, och beväringsbefä~hava

ren själv skull e försvinna även till namnet. Den s. k. >> bevä

ringskonstem) skulle spridas ut över alla kompanier och 

dläri:geuom bliva en allmännare egendom. Väsentliga förenk

lingar skulle stå att vinna i behandlingen av kommenderings

och ersättningsfrågor. Mohiliseringsgöromålen, vi1 ka nu äro 

starkt anhopade p<"t bev~iringskompanierna, sku1le fördelas jämt 

över hela linjen. Erfarenheterna från 1914 års mobilisering 

ta,la k raftig t för :\tgänUer .särskilt i sistnämnda r iktning. 

Sammaruförnndet av kårchef och beväringsbefälhavare i en 

person var otv.iYelaktigL en åtgärd i rätt riktning, be tingad av 

beväringens tilltag'ande jämförbarhet med stammen i tjänstbar

hetshänseendle. De ovan föreslagna åtgärderna ligga på fort

sättningen a\· denna viig. 

Men de lä ttnacler, vilka härigenom säkerligen kunna vin

nas i k årchefens tjän steåligganden, förefalla dock långt ifrån 

liHräckliga. Ty redan för.e båda ch efsposternas samm anfö

rande var bådaderas och särskjlt kårchefens arbetsbörda m ycket 

tung, beroende av d'en honom underställda personalens synner

ligen stora num erär. En jämförelse med förhållandena vid 
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arrdra delar av krigsmakten tord e bäst belysa detta. Tab. I 
utgör en sammanställning av fredsnumerären vid de förband 
inom armen och marinen vilka äga ,organisatorisk motsva
righet.*) 

Tabell I. Medelfredsnumerär år 1919. 

Förband 

större förband 

Annen: Regemente (44 st.) ..... . ........... . 
Kår (14 st.) .. ..................... .. 
Regemente och kår i genomsnitt 

(58 st.) .... ................ ........ .. 
Marinen: .Flottan: UO- och sjömanskår 

ATmen: 

Mm·inen: 

(2 st.) .. .. .... .. ............ ........ . 
Flottan: "/• cläraf ............... .. 
Kustartilleriet: Regemente och 
kår i genomsnitt ( 4 st.) ......... 

Mindre förband 

Kompani, skvadron och batteri 
i genomsnitt (555 st.) .... ....... . 

Flottan: Kompani (14 st.) ....... . 
'l• däraf .. .. .......... . 

Kustartilleriet: Kompani (24 st.) 

l Stam l Vpl.~ ~ 
UO [uoK[ Öfr. c:a c:a l 

l l l l l l 
38 
19 

32 

370 
278 

50 

45 
17 

36 

370 
278 

63 

4 
53 
40 
11 

218 
97 

190 

1830 
1372 

259 

20 
261 
196 

43 

502 
lf>5 

421 

1340 
1005 

279 

<14 
192 
144 

46 

801 
29ti 

67!1 

3910 
2933 

651 

68 
506 
380 
100 

Nu kan man ju invända, att talen icke bliva jämförbara, 
eftersom en del av flottans personal är sjökommenderad. En
ligt statistiken är sjökommenderingarnes. längd för underoffi
cerskåren, sjömanskåren och de värnpliktige i genomsnitt om
kring 6 månader om året. Detta betyder sålunda, att den verk
liga å stationen befintliga numerären i medeltal uppgår till hälv-

·li) stamnumerären är i tab. I upptagen till den enligt 1914 års 
försvarsbeslut för 1919 bestämda. Värnpliktstalen, vilka enelast lång
samt förändras, äro de sannolika för 1919 och innefatta jämväl cle icke 
vapenföra. För att erhålla den i tjänst vm·ande medelmtmeräTen har 
proportionering utförts med hänsyn till tjänstgöringstidens längel för 
olika kategorier av värnpliktige. 

För kustartilleriet har, i saknad av närmare uppgifter rörande 
personalen fördelning mellan cle till år 1919 upprättade 4 självständiga 
förbanden, antagits tillsammans 24 kompanier. 
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ten av totalnumerären. Skulle myndigheterna i land vara fri
tagna från alla omsorger rörande den sjökommenderade per
sonalen, kunde man .sålunda möjligen anse att den jämförbara 
siffran utgjordle halvn totalnumerären. Så är drock långt ifrån 
fal1et, ty det k varstår för dessa myndigheter många och viktiga 
å1~gganden för den sjökommenderade personalen. En riktig 
jämförel'sesiffra bör därför välja:s ungefär halvvägs mellan i"t 

ena sidan medelnumerären av de landkommenderade och å den 
andra totalnumerären av land- och sjökommenderad samt så
lunda utgöra 3

/, av den sistnämnda. Denna sift'ra är intagen 
1 tab. I, där jämförbara sifl'ror angivits med1 fetstil. 

Granskar man de sålunda erhållna jämförelsesiffrorna, faller 
det i ögonen, vilken ofantlig disproportion det råder mellan å 
ena .sidan flottans och å den andra övriga krigsmaktens för
band'. Den personal, som lyder under en kårchef vid flottan, 
är mera än 4 gånger så stor som dess motsvarighet vid armen 
och kustartilleriet. På grund härav är det klart att det ligger 
utom möjlighetens gräns.er för en flottans kårchef att i samma 
utst räckning som en regementschef övervaka sin personals skyl
digheter och r ättigheter. Mycket av de åligganden, s·om egent
ligen borde tillk~omma kårchefen, måste därig,enom halka ned 
på underlydande myndigheter, men .som åliggandena formellt 
påvila den förre blir följden en betydande skriftväxling mellan 
honom och hans underlydande, vilken skriftväxling till stor del 
består av tämligen stereotypa förslag och remisser med lika 
stereotypa resolutioner och yttranden. 

Motsvarande olägenheter återfinnas å de lägre förbanden, 
kompanierna, vilka, sedan nyssnämnd reduktion i numerären 
gjorts för sjökommenderad personal, likväl äro i det närmaste 
diet sexd'ubbh av armens och det fyrdubbla av kustartilleriets 
kom:pa'lliier. Härav framgår omöjligheten för en kompanichef 
att nå fram till samma resultat med sin personal, som bör 
kunna stå till buds för motsvarande befälhavare av armen och 
kustartilleriet. En flottans kompanichef kan icke skaffa sig 
den ingående kännedom om varje individ av sin talrHw perso
nal, som väl är nödvändig för ett riktigt och rättvist handle
dande av manskapet på disciplinens trånga väg. Detta är på 
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fiottan så mycket .svårare, S'Olll jämförelsevis täta befälsombyten 
dlär torde vara nödvändiga; och härtill kommer att kompani
chefen i I'egel är berövad all hjälp som kompaniets subaltern
officerare kunna lämna, enär elylika oftast helt enkelt icke fin
nas. Nu har - med rätt eller orätt - mycket blivit sagt om 
bristfälligheter i discipl inen hos vissa kategorier av flottans 
manskap. Högst få av dem, s·om föra delta tal på läpparna, 
hava någon, kännedom om alla dc för.svårande omständigheter, 
under vilka ,flottans befäl måste arbeta och av vilka de nu på
pekade väl höra till de inflytelserikaste. De t är emellertid icke 
nog all svårig·heterna inses, de mäste ~iven undrmröcljas , om 
man vill räkna på .bättre resullal. 

Centrali.seringen på ett fåtal händer av hela kompanitjän 
sten i land har vid'are redan för länge sedan tvungit fram en 
olycklig uppdelning av tjänsteåligg!andena så att säga >> på läng
den>>. Utväxter hava nämligen uppstått. på organisationen i 
form av särsk.ilda kasernbefiiJha vare och chefer för skoJ.orna , 
åt vilka anförtrotts vissa delar av tillsynen över all landkom
.nl<enderad personal. Dessa myndigheter, var och en utrustad 
med s·in expedition, reglera i stor utstrbickning sina mellan
Jurvande med kår- och kompanichefer skrjftligen. I-lar sålunda 
elen nu varande nrg:anisalionen ä ven i detta fall lämnat betyd
liga tributer M -skrivareväsendet, sä äro dess olägenheter i mili
tärt och diciplinärt hänseende än större. En karl lyder under 
kas.ernbefälhavaren då han äter och sover, uneler skolchefen 
dlå han studernr och exercerar samt unel er kompnnichefen då 
han avlönas, permitteras och tillrättavisas, uneler det att han 
träder .unför kårchefen endast vid mönstringar och bestraffnin
gar. Hans cgentli,ge närmaste befälhavare - kompanichefen 
-ser honom mycket S1ällan, vis-sa individer får kompanichefen 
knappast någonsin .s·e. Gränserna för de olika myndigheternas 
befoge111het måtste med nödvändighet bliva ganska svävande, 
stundom omöjliga artt avgiva. Karten själv vet ej rätt var han 
hör hemma, framför a.Jlt icke det yngre mans1kapet. För de mera 
ld.~pska individerna erbjuda sig rikliga tillfällen att slinta förbi 
de stundom kanske motsägande order och föreskrifter, som 
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från olika håJl hagla ner över honom. Ordspråket om de 
många kockarna ligger nära till h ands . 

Att en dylik organisation måste lägga betänkliga svårig
heter i vägen för manskapets rationella och konsekventa hand
havande, förefaller uppenbart. Dessa olägenheter synas både 
så stora och så allvarliga a tt de icke borde få fortfara, och då 
roten och upphovet tiU dem helt enkelt är , att den und·er veder
hörande myndigheter sorterande personalen är för stor, är ock
så botemedlet mycket enkelt . Det beslår i en rationell klyvning 
i första hand av Utrchefsinstilutionen, men ick e såsom hittills 
>>på längden >> ulan i stäHel >> på bredllen >> genom underbefälels 
och gemenskapens uppdelande i elt antal av varandra obero
ende truppförband på vardera stationen under sidoordnade be
fä lhavare m ed regementschefs befogenhet, alla lydaude uneler 
stationens pcr.smwlohef. Klyvningen måste sedermera fortsätta 
nedåt, niimligen inom flertalet lwmpanier. 

Härigenom skulle sådana säregna befattningar som skol
chef och kas·ernbefälhavare försvinna, likaså äldste instruktions
officeren. Exercis- och underofhcersskolornas talrika personal 
bleve disponibel för tjänstgöring vjd kompanierna, skolorna 
själva skulle upplösas i sina mycket o:tikartade beståndsdelar 
sa mt förlätgigas undrcr respektive förbandschefers direkta tillsyn. 
Dessa kunde även övertaga de t omedelbara befälet över alla 
de lok aJ.cr, i viJka deras personal sova och äta, exercera och 
utbildas , rullföras, avlönas och bestraffas m. m. Förbands- och 
kompanichefer skulle sättas i stånd att själva handleda sjtt folk 
i alla hänseenden och ojämförligt bättre än nu liira känna dem. 
Kompanitjänslen, vilken i sin nuvarande form torde av mången 
betraktas såso1n ett nödvändigt ont, skulle taga en helt ny form 
och vinna ett helt annat intresse genom att den finge ett klart 
och uppnåeligt mål. Den .enslölde karlen skulle icke behöva 
tjäna flera herrar. Och slutligen skulle nås en betydande in
skränkning i skriftväxlingen samt en förenkling och en syste
matisering av hela maskineriet. 

Frågan synes mig också icke vara om utan huru en dylil> 
klyvning lämpligen bör ske. 
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Vid bedömandet av denna fråga bör man med stor trygg
het kunna taga rättelse till armens beprövade organisation. 
Grundstenarne i denna bildas av kompanierna, på vilka äro 
sucoesivt sammanfogade bataljoner, regementen, brigader och 
fördelningar med mindre antal enheter, ju högre man kommer i 
våningarna. Detta är återbilden av världens solidaste byggnad 
- pyramiden. Den anpassar sig särdeles väl till tjänstegrader 
och bcfälsfö11hållanclen inom den militära hierarkin . 

En ful'lstäncl.ig motsvarigh el härtill lord e i land icke vara 
behövlig för flottan , ty dc förbm1d , vilka äga så gotl som uteslu
bande taktisk betydelse - bataljonen och brigaden - erfordras 
ick·e i en bygg11ad med huvudsakligen ·organisatmiskl ändamål. 
Va.d som erfordll·aiS vid fJooHan, är mellanvftning av lämplig 
brodd, moLsvarande reg:emenlförbandct. 

Vid flottan kan man icke räkna med orubblig stamnumerär 
i den lägsta våningens o~ika förband . Numerären växlar med 
materielens utveckling och med de olika krav, som här.igenom 
uppstå på såväl absolut som relativt antal representanter för 
olika yrkesgrenar. Den är i övrigt beroende av fartygens till
hörigh et till olika stationer, öv.erföring till o1ika linjer m . m. 
Yrkesgrenarna själva äro däDemot givetvis av mera stabil natur. 
Lämpligt .synes därför vara , att låta det högre förbandet - det 
som skall motsvara r egementet - närmast överensstämma med 
indelningen i yrkesgr,enar smnt vara till antalet en gång för alla 
bes.ti:imt, medan underavdelningen, kompanierna , till an talet gö
res mera ber.oendle a:v den växlande numerä11en. En paralen or
gan;i.sation är- likso m m1 - nödvändig på de bådla sta tionerna 
med avseende p å ind elningen efler yrkesgrenar, därför bör ock
så antalet reg.ementsförband vara detsamma på b åda stationer
na. Eftersom personalen är talrikare i Karlskrona än i Stock
holm, m ås te de högre förbandens numerär bliva i genomsnitt 
större på förstnämnda plats än på den sistnämnda. Denna om
ständighet har dock ringa eller ingen betydelse, ly kompani
erna kunna i stäHet vara olika till antal på vaTdera stationen 
och därigenom h ållas mera jämnstora till numerär. 
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Av hänsyn till befälstillgången torde man vid de nuvarande 
kompaniernas eventuella klyvning icke kunna gå lika långt som 
vi,d arm en och kus tartilleriet, n ågo t som också knappast synes 
erforderlig!. I det utka st till Janclorganisation, som jag nu går 
a:tt anlyda, h ar jag stan'lmt vid en med elnumerär å örl'og'slwm
pcmiet motsvarande ungefä r det fii1lstarka infanterikompa n i e t, 
vilket å ter i det närmaSite motsvnmr den fyrdubbla stm·lek en av 
fredsnum erären i .genomsnitt över hela linj en a v kompani.er , 
skvachoner och batterier. Man erhåller då tillsammans 32 kom
panier eHer i del närmas te lika många som vid b åtsmansh ål
let för en mansålder sedan . 

I fråga om det högre förbandet torde antalet böra bestäm
mas lik aledes av h iinsyn dels till befi:il stillg'ång, dels tilJ lämplig 
numerär. Ingendera hänsynen medgiver, att varje yrkesgren 
kan få bilda eget högre förband, ulan är det nödvändigt att be
släktade yrkesgrenar sammanföras. 

Till en början synes det då klar t, att den nuvarande tor
pedheredskapen tillsammans med undervattensberedskapen k an 
Laga formen av ett förband på vardera stationen , m en omfat-

. !ande all personal .i yrkesgrenarna torpedmatroser, tmpedel
dare, undervattenseldare och snart väl även undervattensmalro
ser. Införandet av beredskaperna betecknade ett organisato
riskt frams teg, men är dock blott en halv å tgärd - deras om
bildande till verkliga självsli.i.ndiga förband i.ir blott stegets ut
tagan de till full längd på den inslagna vägen. 

Ekonomi- och hantverkskompanierna hava länge slått un
der gemensam kompanichef. Alla militärarbetare synas lämp
ligen böra hänföras till sagda kompanier. De egentliga yrkes
män nen av manskapet bliva clrl till anta1et mer än tillräckliga 
för atl tillsammans bilda eget förband på var.dera sta tio11en. 

Detsamma är fallet med den talrika yrkesgrenen skepps
eldare. 

Däcksavdelningens pers•onal är alltför talrik för at t bilda 
ett förband på vardera stationen ulan bör uppdela's i två, varv id 
givetvi s ar tillerimatroserna böra hänföras till det ena, signal
och gnis,Lmalroserna till det andra. Aterstår att placera Stod:-
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TABELL II. Sannolik fredsnumerär är 1919 jämte förslag till indelning. 

l I. Örlogsfördelningen II. Örlogsfördelningen l 

I s~ 
--

Stam Summa c:a 
l et> ro Kompani Vpl 

:o (]q 

uo l UOK iöv-;:: å l å l tt (!> c:a 
ro ' komp. reg. 

s~ 
Stam Summa c:a 

"'ro Kompani Vpl 
:o (Jq 

l UOK IÖvr. å l å eTC!> u o c:a. 
ro komp. reg. 

I l l. octill,ima" o.kompan ''']l l 30 
1 1701 

85 

l 

285 

l}'" l 3. artillerimatroskompaniet ~ 100 35 165 85 285 

l l 
5. artillerimatroskompanietiJ 35 1 1701 80 

l 
285 

lm l. signalmatroskompaniet 

}45{' 
15 1 1101 90 215 Il 3. signalmatroskompaniet 15 110 90 215 

5. signalma tros kompaniet 15 110 90 215 1785 

l 
1. gnistmatroskompaniet l 15 15 65 - 80 

II 2. artillerimatroskompani et!\ { / 30 1501 JOO 
l 

280 
\ 620 

4. octill•rimat<a,kompani•r 
60 

30 1501 JOO 

l 
280 f 

IV 2. signalmatroskompaniet 
} 30 {l 

15 l nol 100 225 l 005 
4. signalmatroskompaniet 15 110 100 2i5 

2. minmatroskompaniet 20 20 100 115 235 

2. gnistmatroskompaniet 
l 10 10 50 - 60 

v 
l 

l. skeppseldarekompaniet Il { 30 
1 1201 

120 

l 

270 

} 9110 l 
3. skeppseldarekompaniet 

lt 90 
30 120 120 210 

l 
5. skeppseldarekompaniet 30 l .1201 120 

l 
270 

VII l. torpedmatroskompaniet 35 35 2001 
- 235 

l l. torpedeldarekompaniet \ -o l 25 110 30 165 r· 

3. torpedeldarekompaniet f D \ 25 110 30 165 l 770 

l 
l. undervattenselclarekomp. 20 20 so - 100 

VI l 2. skeppseldarekompaniet 
/} 45 { 

20 751 135 l 230 
} 505 

4. skeppseldarekompaniet 25 
751 130 l 230 

l l 

VIII 2. torpedmatroskompaniet 40 40 2101 -
l 

250 

J965 
2. torpedeldarekompaniet 

} 60 { 
30 135 40 205 

4. torpedeldarekompanitt 30 135 40 205 

l 
2. undervattenseldarekomp. l 35 l 35 135 - 170 

IX l. ekonomikompaniet 
} 25 { l 

10 

l 

110 220 
l 

340 

}ow 3. ekonomikompaniet 15 105 220 

l 

340 

l. hantverkskompaniet 25 l 25 
l 

65 100 190 

x 
l 

2. ekonomikompaniet 
} 25 { l 

10 
l 751 145 230 

}·95 4. ekonomikompaniet 15 

l 
::j 145 235 

l 2. hantverkskompaniet JO 
l 

10 50 95 

Summa i Karlskrona / 405 

l 

405 1204011480 1 3925 1 4330 
'rillkommer Stod:holm 335 335 1620 1200 3155 3490 

Summa i Stockholm l 335 

l 

335 1162011200 1 3155 , 3490 

Tillsammans å båda stationerna 740 
1 74o IB6601 l l «oo- 2680 7080 7820 l utgörande 10 regementen 

\ samt 32 kompanier 
om i medeltal 782 UO och manskap. 
om i niedeltal 221 manskap. 



- 3:2-

holms s~tations minmalroser. På grund av sitt jämförelsevis 
ringa antal kunna dessa icke gärna bilda eget förband. Bäst 
synas de kunna hänföras till signalmatrosernas förband, dels 
emedan de i fn'l.ga om utbil'clning närmast höm ihop med dessa, 
dds emedan sagda förband tir jämförelsevis fåtaligt just på 
Slackholms station. 

Med denna indelning skulle sålunda 10 större förband visa 
sig erforderliga. Deras medelnumerär skulle 1919 komma att 
uppgå till i det närmasie 800. Med förut anv~ind reduktion 
lill 3/+ erhålles den ungefärliga medC'lnumerären 600. 

Såsom benämning på dessa förband har man al L välja på 
c1iYision, kår, bataljon eller regemente. Det första namnet är 
mindre lämpligt vid marinen, emedan det redan lagils i an. 
språk för att karaktärisera fartygsförband. Begreppet kår har 
överallt en betydelse, som mera närmar sjg »indelningen på 
l~ingden >> - man ISkiljer ju på officerskår, un1derofficerskår, 
sjömanskår o. s . v. Eftersom ett dylikt begrepp givetvis alltid 
måste \'ara hehövligl , synes det mjndre lämpligt aU jämväl an
vända det ,i en indelning p[l bredden , där det får helt annan be
lydelse. Av de båda återstaende benämningarna iir bataljonen 
mera främmande för flottan än regemente, vilket senare dock 
lidtals funnits inom flotlan. Det ifrågasatta förbandet ligger 
dessutom bli num erären närmare regementet än vare sig ba
taljonen eller k ~h·cn , varför benämni,ngen hör förses med en 
förstavelse, som angiver tillhörigheten till flottan; förslagsvis 
skulle då namnet bliva örlogsregemente. 

En naturlig och enkel avslutning uppåt av landorganisa
tion en är smnmanförandct aY förbanden på vardera stationen i 
en örlogsförclelning. 

Tab. II angiver den nu skisserade indelningen. Siffrorna 
iiro avrundade och valda efter samma gnu11cler som i tab. I. 

Unelerofficerarna hava antagits tilldelade visst regetnente 
C'fter nuvarande indelning i yrkesgrenar. Någon rubbning i nu 
gällande ordning för befordringar till och inom underofficers
k~hen J)ehöYer icke blivn följd härav. 
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Tabell III, vilken bör ses i jämförelse med tab. I, angiver 
medelfredsnumerären av personalen inom kategorierna under
officerar.e, sLammanskap och värnpliktige void örlog,sregemente 
och örlogskompani år 1919. 

Tabell III. Medelfredsnumerär 1919 enligt förslag. 

S:a S t a m l Vpl. l 
UO [ UOK[ Ö fr. c:a 

Förband 
c: a 

Örlogsregemente (10 st.) ...... ... .. . ... ... . ..... 74 
.. 3/ • här af . . . .. . ... ... .. . ... .. . ... ... . . ... ... . . . . . 56 
Orlogskompani (3~ st.) ....... .. .. ... .. . ...... . 

3
/ • här af ........... .. ..... ....... ............. . 

7 4 36() 268 782 
56 274 201 587 
23 114 84 221 
18 85 l 63 166 

Befälsförhållandena mellan de olika mynd~g,heterna äro 
framställda i följande tvenne diagram, av vilka det första an
giv.er die nuvamnde och det andra de genom nu antydd orga
nisation betingade. Diagramen hänföra sig tm Karlskrona sta
tion, i S~ockho1m rådeT natud~glvis motsvarighet. I diagram 
II harr "uppdJelningen på bredden " genomförts även med avse
ende på den jämföre<lsevis fåtaliga till s·keppsgossekåren och 
sjöreserven kommenderade personalen a:v sjömanskåren, vil
ken sålunda nntagits frigjo.rd från vederbörande kompanier i 
motsvwran:de grard som sjökommenderad personal .samt under
stäHel vederbörande kompanid1de r vid skepprsgossekåren och 
undereldpagemästal'en. 

Förklaring över benämningar diagrammen. 

BB = beväringsbefälhavare. 
BGS = befälhavare för gniststation. 
CEK = chef för ekipagedepartementet. 
CSK = chef för skeppsgossekår. 
ess = chef för sjömanskårs skolor. 

CTB = chef för torpedberedskap. 
CUB = chef för undervattensberedskap. 
IOA = informationsofficer i underofficersskolas artilleriklass 
IOE = >> » » ekonomiklass 
IOS = » » » styrmansklass 

Tidsh-ift i Sjövi.isendet. 3 
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IOR = inform ationsofficer för reservofticersaspiranter. 
KB = kasernbefälhavare. 
KC = chef för underofficers- och sjömanskår. 

KpC = kompanichef. 
OFD = ordförande i förvaltningsdirektion. 
OSK = ordförande i stations krigsrätt. 

RC = regementschef. 
SB = stationsbefälhavare. 
SR = sjöreserv. 
TB = torpedberedskap. 
UB = undervattensberedskap . 

UEM = underekipagemästare. 
Amk = artillerimatroskompani. 
Ekk = ekonomikompani. 

Gmk = gnistmatroskompani. 
HYk = hantverkskompani. 
Sek = skeppseldarekompani. 

Smk = signalmatroskompani. 
Tek = torpedeldarekompani. 

Tmk = torpedmatroskompani. 
Uek = undervattenseldarekompani. 

Nu uppställer sig' frågan: Medgiver befälstillgången en or
ganisation sådan som den här föreslagna? 

Vid besvarandet av denna fråga torde man kunna utgå 
från att den mycket omtalade förbandsorganisationen skall 
kunna tillämpas v,1d det regemente, som omfattar torped- och 
undervattenspersonaien. I tyska marinen har man kunnat ge
nomföra detta vid de därstädes befintliga >> Torpedodivisionem , 
som omfatta all personal till övervattenstorpedfartygen, även 
som vid >> U-abteilungen>>, v~lka omfatta undervattensvapnets 
personal. Däremot är sagda form för indelning ,kke g.enomförd 
vid Ö•vriga manskapsförband i land. Vid >>Torpedodivisionen >> 
av.ses icke något annat befäl för handhavande av jagarflottil
jernas personal - såväl själva jagarbesättningarna som ersätt
ningspersonalen - än flottiljernas eget befäl, ökat med en 
off,icer per flottilj, vilken tjänstgör i flottiljchefens stab. Under 
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de tJider av året, då flottiljen är aktiverad, befinner sig således 
allt befäl ombord utom denne officer, vilken då övertager alla 
ärenrden vid depån. M~ed en dylik organisation torde den be
fälspersonal, som nu är kommenderad till beredskaperna, kun
na täcka behovet för motsvarande reg,emente. 

Befä·lsfrågan l'educerar .sig då att omfatta de åtta övriga 
regementena, och synes det därvid riktigt aU jämföra den ifrå
gasatta organisationens behov icke med nuvarande tillgång utan 
med den nuvarande organisationens fredshehov. 

D.enna granskning giver således vid handen, att det redan 
nu förefintliga officersbehovet icke ökas genom den föreslagna 
organisationen. Med den utvidgning av sjöofficerskårens nu
merär, som blivit i princip av rikselagen godkänd, kan således 
förslaget, i vad denna fråga vidkommer, genomföras utan ökade 
kostnader . 

Givetvis blir officerstillgången på stationen minskad vid 
mobilisering, men så är även fallet med elen nuvarande orga
nilsationen. Vederbörande mobiliseringstabeller angiva huru
som vissa befattningar sammanslås, andra indragas vid mobili
sering. Utgår man från den principen, att två fredsstationsbe
fattnringar i regel kunna skötas av en officer vid mobilisering, 
frjgöras enligt detta förslag sammanlagt 4 regementsofficerare 
samt 34 kaptener och subalterner från de åtta regementena för 
kommendering exempelvis å vid mobilisering rustade fartyg . 

Den andra frågan man möter, rör sig om erforderl.iga lo
kaler. 

En ideell lösning av inkaserneringsfrågan skulle givetvis 
innebära särskild kasern för vart och ett av de tio regementena, 
en fordran , vilken vid arnH~n .skulle betraktas såsom axiomatisk. 

Vid armens nyorganiiSation har man icl;:.e utgått från be
flintliga kaserner och andra lokaler för att arbeta ut en lösning 
med detta såsom grundval - dletta hade varit att konstruera 
mannen efter kläderna - utan tvärtom lagt en lämplig orga
nisatron till grundval för kas,ernhehovet. statsmakterna hava, 
vad armen vidkommer, insett detta behov samt låtit kasern
mmi onerna rulla ganska friskt , ledda väl ,j främsta rummet av 
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omsorg om de värnpliktige. Nu består flottans manskap vis 

sedigen till större procent av .stam, men detta kan ju icke rim

ligtvis förminska behovet av hemtrevnad i kasernen. Man sä

ger måhända, aU flottans manskap ju skall vara omhord, men 

faktiskt lever dock halva antalet av manskapet i genomsnitt i 

landl i fredst1d . Fullständigt samma krav på kasernanordnin

gar för·eligga i fråga om detta manskap som i fråga om övriga 

delar av krigsmakten. I krigstid går största delen av den i 

tjänst vat·ande personalen ombord, men även armen lämnar 

ju då sina kaserner, och på båda hållen inströmma ersättnings

manskap av värnpliktig·e. 
statsmakterna hava förklarat sig inse behovet av en grund

lig nydm11ing· av stationen i Stockholm. Kas·ernfrågan därstädes 

synes därföre kunna ~ämnas åt en löftesrik framtid. I Karls 

krona torde det åter vara nödvändigt att bygga på nuva,rande 

utrymmen, så långt ske kan. 
Vi.l! man då undersöka, huru dessa lämpligen skola kunna 

anspassas efter det nu antydda organisationen, kommer man 

til'l följande resultat. 
Den nuvarande s. k. Kas·ern I kan avses för etl I'egemente. 

S.edan lämplig skiljemur anordnats i Kasern II, kan denna 

i111rymma två regementen. Utgår man från att kasernutrymme 

bö·r beräknas för all personal av .gemenskaps grad, torde än

dock i vardera av de sålunda erhållna tre kasernerna finnas 

p~als jämväl för r·egements- och kompaniexpeditioner, skollo

kaler och rustkammare. Exercis kolans lokal blir då erfo·rder

hg endast för gymnastik och för de praktisl<a övningar, vill<\ a 

skola äga rum inomhus. Lokalen bör då ·- eventuellt efter 

någon förlängning - kunna uppdelas i tre, en för varje rege

me nte. Genom att m ed höga plank på motsvarande sätt upp

dela dlen ,stora kaserngården i tre, erhåller varje regemente en 

strängt begränsad inh'essesfär, vilket torde vara nödvändigt. 

Betydande fö,rdelar och lättnader skulle vinnas, genom att de 

oLika förbandens alla lokaler sålunda bleve förlagda inom ett 

slutet k·omplex stället för att - såsom nu - vara spridda över 

stad och vawv. Ökad ordn ing och reda, bällre kontl'Oll samt 
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t~d!s·vinst äro fö ljderna. De lokaler i kanslihuset, på varvet och 

i staden, vilka nu upptagas av expeditioner och sko·lor, skulle 

frigöras för andra behov. Eg.entligen borde särskild matinrätt

ning f~nnras fö-r varje rege mente, med då folket alltid kan mar

schera till ooh från denna, synes oläg.enheterna av gemensam

heten i detta fall vara små. 
Till ovannämnda tre kaserner borde förläggas ,iJ första hand 

d:e bådla r.egemen:ten, vilka hava minst att göra med varvet, 

nämligen cte som innefatta artilleri- och signalpersonalen. Det 

tredje regementet torde lämpligast bliva ekonomimännens och 

hantverkarnas. 
Det lärer i.ck·e vara osannolikt, att fångvårdens lokaler i 

Km·lsk rona kunna få Öv·ertagas av flottan. I detta byggnads

komplex kan det .ena av de å terstående regementena förläggas. 

Det andra kan tiLlsvidare inrymmas på kasernfartyget Stock

holm . I dettas ,ställe måsl·e dock komma en ny kasern fö.r om

kring 500 man , och härtill reducerar sig alltså i stort sett ny

byg,gnadsbehovet i Karlskmna. Anläggges denna kasern i när

heten av fångvårdlens nuvm'andc lokaler, kan gemensam mat

il11rättning a<J.1'orclnas f6r de två reg;ementen, vilka skola förläg

gas till ,i,frålg:ava,rancle k'aserner. 

Man kan såsom en .styrka hos den nuvarande organisatio

nen anföra, att en viss enhetlighet kan fö·rväntas genom den

samma Ö·ver hela linjen. Emellertid har man icke på armen 

försport några olägenheter av att .i samma garnis•onsort för

lagda truppförband ledas oberoende av varandra. Betänklig

heter i denna riktning synas så mycket mindre behöva uppstå 

vid flottan, eftersom varje särskilt förband skulle komma att 

bestå av manskapskategorier med annan utbildning än vid an

dTa förband . Denna starka yrkesspecialisering vid flottan talar 

just för en uppdelning i S'insemellan så vitt möjligt oberoende 

förband. Eventuellt erforderliga normerande direktiv rörande 

altmän ordning m. m. kunna ju utfärdas av vederbörande sta

tionsbefälhavare i överensstämmelse med vad som torde göras 

av överkommendanter eller fördelningschefer. 



- 40-

Att den nuvarande landorganisationen icke är tillfredsstäl
lande, synes knappast behöva särskilt bevisas . Den är att be
trakta såsom ett organisatoriskt experiment, framtvunget för 
ett par decennier sedan, då båtsmanshållets vakanssättande 
fmmskridit så långt, att nya vä'gar måste beträdats för man
skapsbehovets fyllande. Ett frångående av organisationen be
tyder sålunda icke rubbning av värdefulla traditi<oner, snarare 
återgång till dylika. Anledningen till att organisationsexperi
mentet slagit mindre väl ut, synes mig vara, att man vid arbets
fördelningen låtit omsorgen om manskapets per sonliga tillsyn 
och disciplinära vård stå tillbaka allt för mycket för dess ut
biildln:ing i praktiska och teoretiska färdigheter. Man har velat 
bygga ovanverket, utan att vara förvissad om den fasta grun
dens befintlighet. I den mån personalens numerär växer, fram
träda allt skarpare olägenheterna i en organisation, vilken från 
början var felaktigt anlagd i vissa hänseenden och vilken man 
sedlan sökt lappa och förbättra med kringgående av organis'a
tionens gnmdfel: uppdelningen på längden. Och nu skymta 
ytterligare åtgärder i samma riktning fram , nämligen d'e s. k. 
ekonomikonJtorren, till vilka skulle fö,ras omsorgen om all man
skarpspersonals avlöning. 

Ju förr man lämnar den nuvarande organisationen, desto 
bättre. Säkerligen finnas många sätt att åstadkomma lyckli 
gare förh ållanden. Men tämligen ingTipande åtgärder lära där
vid i varje fall biiva av nöden, vilka givetvis icke böra vidtagas 
utan omsorgsfull prövnån:g. Det torde icke behöva påpekas, att 
d'en plan till landoTganisation, vilken jag nu haft äran fram
lägga för Sällskapets ledamöter, endast är ett hastigt utkast , 
som icke kunrnJwt inrymma några detaljer. Ej hellm· har den 
kunnat beröra arbetsfördelningen mellan de högsta stations
myndigheterna, vilken fråga torde utgöm ett kap,i,tel för sig. 

Vid ett eventuellt genomförande av en ny organisation vil
ken som hälst måste givetvis en mängd svårigheter till en bör
jan uppstå, vilka dock alltid lätt böra kunna övervinnas, så 
snart de icke sammanhänga med organisationens grundprinci
per, något som i detta förslag icke synes behöva befaras. Dess 
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ledande tanke har varit arbetets decentraliserande och fördel 
ning på altLa tillgängliga axlar genom en indelning på bredlden, 
där varje särskild mydighet beklädes med ansvaret för hand
ledandiet av en till antalet begränsad pers'onal m en med ansvaret 
för dennas hand~edande i alla hänseenden. Härigenom är det 
möjlrgt, att utbildningen kommer att något tillbakasättas, men 
i stället är det otvivelaktigt att manskapets individuella tillsyn 
och disciplinära vård betydNgt komma att förbättras -- och 
under sådana förhållanden tordie man hava förlorat i bisak för 
att vinna i huvudsak. 

Till slut anhåller jag att få framhålla, att en del åtgär
der synas mig redan nu k unna vidtaga<S utan slön·e svårighet 
eller kostnad till förbättring av de rådande förhållandena. 
Des~sa åtgärder äro: 

beväringskompaniernas upplösning och de värnpliktiges 
fördelande till stamkompanierna; 

samtliga torpedmatrosers, torpedeldares och undlervattens
eldares öv·erförande till beredskaperna samt organiserande på 
torpedmatros-, torpedeldare- och undervattensetdarekompanier; 

i anslutning därtill ombildande av torpedberedskaperna till 
under sLat~onsbefälhava1ren sorterande v,erkliga förhand, i vilka 
undervatteusberedskaperna ingå; 

gnistmatrosernas utbrytning ur nuvarande signalmatros
kompani och organiserande såsom särskilt kompani med befäl
hava~'en för gniststationen såsom kompanichef; samt 

frigö rande från kompanierna av det till skeppsgossekåren 
och sjöres~erven kommenderade manskapet i motsvarande grad 
som sjökommenderad personal. 
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Diskussion med anledning av ledamoten_ Lindsströms anförande. 

Vice ordföranden. Betingelsen för att vidtaga ändringa~· 

inalLes bör hava sin grund i påvisandet av oläg•enheter och 
brister i det bestående, samtidigt med att man d'å grundligt 
studerat sig in i det nya, varmed det gamla skall ersättas, så 
att ej härigenom skapas än större brister på andra områden, 
och man kmnmer ur askan i elden. Farligt är att i en, ur 
hundraårig erfarenhet framkommen skapelse, vidtaga för stora 
klyvningar, antingell! de nu ske på längden eller bredden; man 
riskerar därmed en sönderstyckning av det hela och svårighet 
uppstår att passa in die mass,akrerade bitan1a så de passa. 
Oreda och villervalla kan då hindra .organi,sationen att funktio
nera tm belåtenhet. Mig synes en utveckling av det bestående, 
med anpas·sning efter ändrade förhållanden, vara en säkrare 
väg att beträda . 

Dessutom bör man för sig klargöra orgm1isationens mål. 
För f1ottan är underofficers- och sjömanskårens organisation 
avsedid att utgöra en depöt, varifrån bemanningen av stridsfar
tygen med övad personal hastigt kan verkställas och ersättning 
för vakanser ~ämnas. Med uppdelning i yrkesgrupper kan den 
aldrig bilda taktiska stridsförband såsmn förhållandel är inom 
armens regementen. Flottans taktiska enheter utgöras av dess 
fartygsbesältningar •och är det •ombord i fartyg sammansvets
ningen av befäl, underbefäl och manskap till ett homogent helt 
bör äga rum, motsvarande det utbildningsarhete som på armen 
försiggår inom regementet och dess kompanier. Är detta rik
tigt, bör den här omdebatterade organisahanen först och främst 
hava en chef, ansvarig för fartygens bemanningar och utrustad 
m·ed underlydande organ för att snarast kunna fyl1a fartygens 
behov av övat och disciplinerat underbefäl och manskap. 
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J{årchefen och beväringsbefälhavaren i en person utgör f. n. 
demut chef, och de underlydande organen äro skolorna och 
kompanierna (vartill hör kasernväsendet med dess funktionä
rer). Han bör utgöra den förmedlande länken mellan stridsen 
heterna och personaldepöten, ehuru väl stationsbefälhavaren 
ryckvis blivit inskjuten mellan kårchefen och mobiliserade 
stridsenheter. Någon förenkling häri torde ej stå att vinna. 
Det blir grafiskt framställt två liggande pyramider. 

I trots av de synnerligen försvårande omständigheter var
under mobrliseringen i augusti 1914 ägde rum, därigenom att 
alla å kompanierna uppgjorda mobiliseringstUJbeller på grund 
av föregående parlieila rustning:ar brötos, visade sig organisa
tionen fungera väl. Jag undrar hur det gått, om den föreslagna 
organisationen då skolat arbeta utan vare sig regements- och 
k·ompanichefer eller till och Ined korpraler? 

A ven om det mestadels ·i land bliver depöttjänst med dess 
ekonomibestyr och delvisa ulbildningskrav, fordras en samman

hållande och styrande vilja. 

Efter Lillk:omsten av det nya skolreglementet hava ej några 
klagom ål mot utbildningen vare sig till sjöss eller till lands före
kommit . Skulle nu utbildningen fördelas på en mängd chefer, 
bleve nödvändigt att över des•sa ställa en högre befälhavare med 
uppgift att fördela skolJiokaler och övervaka att utbildningen 
skedde någorlunda enahanda, eller samma uppgift, som nu 
åligger general-befälhavarue vid armen. 

Och hur skulle befordran av UOK och UO äga rum? Den
na kunde ju ej oberoende äga rum inom de föreslagna örlogs
regementena var för sig. Med kännedom om hur svårlöst den
nJa fråga varit och hur mycken avundsjuka och missnöje en 
olikhet i befordTan medför och med erkännande av att den nu 
fått en lycklig lösning, vore det oklokt att häri söka göra en 

ändring. 
A ven om inkaserneringsfrågan kunde med stora kostnader 

lösas enligt förslaget, fTågas om n1Jeningen är, att varje rege
mente skulle sköta upphandling av proviant och beklädnad m. m. 
då avsikten ju är att slopa FörvaltningscliiTektionen eller mot-
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sv:cN·ande slationsmyndighet ? Ar det meningen, att varj e rege

mente .skulle hava sin intenden t, så fordras härav ytterligare 
ökning. 

Gemensam köksavdelning skulle t . v. finnas, men h ärför 
skall .finnas någon ansvm·ig officer? 

Marketenteri bör ju ock ordnas. Hur många sådana? 

Och till sist vill jag påpeka , hurusom visserligen stationsbe

fälhavaren kan övertaga de delar av kårchefens göromål, vilka 

i alla fall skulle återstå, i elen händelse så låter sig göra med 

hänsyn till andra g·öromål. Följden härav bleve då, att antalet 

kommendörer skulle kunna i staten minskas med 2 och dessa 

löner möjligen i stället användas för avlöning av kaptener (kom

mendörkaptener). Huruvida detta skulle främja flottans ut

veckling och effektivitet lämnar jag till förcdl\:'lganclen atl he

s.vara . Och a l t å elen nuvarande kaserng:'irdcn uppföra murar 

för a lt d~irigenom åtskilja dc olika regementena från varandra 
kan jag knappast tro vara allvarligt menat. 

Hur skall penniUeringen bestämmas för manskapet och 

skall den vara olika eller skall vederbörande chefer ej själv
ständigt få bestämma häröver? 

D:'l under normala förhållanden större delen av inryckta 
v~in11pliktiga genast sjökommenderas, kan jag ej fatta fördelen 

med a tt låta dem lyda uneler olika chefer. Det vållar bara en 

bel mängd mångskriveri mellan rullföraren, högste befälhava

ren och fartygschefer å ena sidan och respeklive r egements

chefer tl den and ra rörande värnpliktsförhållanden av olika 
slag. 

Enligt min Hppfattning ~ir förbandsprincipen - förlägg

ning av manskapet i sammanförda fartygsbesättningar med be
fäl och underbefäl - det ideella mt'U, vartill man så smått bör 

sträva ooh som ock delvis realiserats i torped- och undervat

tensbft tberedskapen, men därför erfordras icke blott fulla kad 

rer u ~an ii Y en personal i reserv och dessutom rikliga övnings
ansl'ag. 

De stora summor uppförandet av armens kaserner slukar 

bar alltid smärtat mig, då de ej direkt komm er försvaret till 
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crodo, men de är ju nödvändiga utgifter , då folket m åste hava 
o 
tak över huvudet. Därför kan jag ej finna lämpligt att utan 
tvingande skäl ytterligare använda försvarsmedel till kasern

bygge. 

Ledamoten Braman. Det synes som om föredraganden 

börja t sin >> klyvning på bredd-em väl högt upp . Kårchefen 

borde fått vara orörd. Indelningen på regem enten torde 

ej för samhörighelskäslan vara lycklig i synnerhet när ur olika 

regementen skulle bildas besi:ittning på ett fartyg. Däremot vore 

det säkerligen lyckligt om kompaniernas storlek kunde ned

bringas till eller även uncl'er, vad föredraganelen tänkt sig. Det 

vore även lyckligt om såväl officerare som underofficerare kun

de permanent tilldela·s kompanierna, så att varje officer av 

kmnpaniofficers ,grad och varje underofficer alllid vore place

rad på ett kompani även om hans tj änstgöring ej vore där för 

lagd. Han hade då alltid ett specielt intresse att personligen 

känna åtminstone de under·officerare och det manskap , som till

hörde samma kompani, även fastän h an ej d'är tjänstgjorde. 

Den tvekan mot kompaniernas uppdelning på flera och 

s1närre som gör sig gällande skulle huvudsakligen bero på faran 

för bristande tillgång på kompanichefer. Föredraganden har 

dock till sin belåtenhet visat, att sådan tillgång finnes uneler 
förutsättning av annan läggning, av utbi'idning·sarbetet. Han har 

också visat tillgång på regements•officerare till regementschefer. 

Om nu denna S·enare tillgång finnes, så synes man kunna ställa 

även dem till kårch efens disposition, han lärer nog finna an

vändning för dem, utan att tilldela dem regementen. Som en 

sammanfattning av min tanke om det framställda förslaget 

skulle jag vilja uttala: Styckning i regem enten och styckning av 

kaserner och övningsutrymme synes betänklig. styckning i 

smärre kompanier, de värnpliktiges placering på dessa stam
kompanier och med manskapets utbildning kompanivis där

emot synes mycket lycklig och fullt genomförbar. Den gamla 

tron på, att så gott som all utbildning bör läggas i händerna på 

utbildade specialister, är enligt min erfarenhet som avdelnings-
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chef för rekrytavdelningar förlegad . Specialister behövas för 
att planera övningar och uppgöra program härför, ledningen 
av själva övningen bör kunna anförtPos å t vilken officer som 
h elst. För den närmaste övervakningen av övningarnas och 
därmed utbildningens enhetlighet samt fö r fö rdelningen av 
övningsplatserna vore här exempelvis bruk för en av de rege
mentsofficerare, som k årchefen, enligt det förut sagda , siwlir 
få att disponera. 

Slutligen ville jag som min ås ikt få uttala att resullalet av 
en förändrad organisation ej till största delen kon11ner att bero 
av organisationen utan av en systematisering av oiTicerskom
m endering.ama. Det p[lståendet torde utan fara för motsägelse 
kunna vågas , att den nuvarande organisationens brister skulle 
aldrig visat sig så bjärta, om det funnits något system i ofl'icers
kommenderingarna , varigenom kompanichefstjänsterna kunnat 
något så när mtionelt upprä tthållas. Det har ej hört till orim 
ligheterna att en kompanichef ungefär samtidigt som han pla 
cera ts på denna post fr. o. m . en viss dato sedermera mottaait 

" 
en sjökommendering, varigenom det kunnat förutses att han 
ej skulle få tillfälle att mottaga och sköta sitt kompani, vilk et 
under tiden skötts av den k apten vederbörande stationsbefäl
hava re tillfälligtvis· haft till sitt fö·rfogande, och oftast har detta 
v~u·it ena m ånaden en, den andn1 en annan. När sedermera för 
den här som exempel tagne kompanich efen hans sjötjänstgö
ringstermin utgå tt ungefär sam Lidigt med tiden för förordnandet 
som kompanichef så har han i stället på stationen kansk e bl ivit 
en av dem som stationsbefälhavaren måst använda på vakant'a 
kompanich efsplatser. Angående systemet m ed kommend erin
gar av kompanichefer så skulle man exempelvis kunna tänka 
sig att å tminstone halva antalet alltid skulle finnas på stationen 
och a tt denna hälvt ej skulle vara godtyck lig utan alltid en av 
två, så att varje kompanich ef visste, dels vilket extra kompani 
han eventu ellt skulle få att sköta, dels vilken kompanichef i 
händelse av egen bortkommendering han skulle komma alt 
lämna av till. Endast med en sådan el1er principiellt liknande 
systematisering av dessa oft'icerskommenderingar kan man för -
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vänta åstundad nytta av elen föreslagna eller annan orga nisa
tion av und erofficers- och sjömanskårerna. Med nuvarande 
osäkerhet i omhandlade avseende leder varje organisation även 
den m est idealiska endlast till samma r·esultat som elen nuva
rande, och att detta resulta t ej är gott torde alla erkänna . 

L edamoten Selander. Då jag i huvudsak intager samma 
ståndpunkt .som förslagsställaren, har jag anhållit om ordet en
das t för att ytterligare försök a belysa ämnet 1 fTåga och för att 
även bereda dessa mina tankeexperim ent tillfälle att ägnas ve
dlerbörlig och behövlig kritik. Jag anhåller därvid om överse
ende, om jag vid ett e1ler annat tillfälle möjligen måste göra 
mig skyldig till ett återupprepande av redan omnämnda för
hållanden . 

Det av föredragand en framlagda försLaget innebär visser
ligen en h el del ganska vittomfattande förändringar beträffande 
vår nu va rande organisation av und erofficers - och sjömanskå
rerna , men för egen del tvekar jag icke att beteckna dessa för 
änd'ringar endast såsom en omläggning av det gällande syste
met, vilken bör succesiut kunna genom föras, och ingalunda så
som något revolutionerande a v bes lående förhållanden och ett 
inslåend e på helt nya och okända vägar. Förslag·et , som uteslu 
tande behandlar landorgani sationen, går ju i huvudsak enelast 
ut på att efter beväringskompaniernas inrangering på stamkom
panierna uppdela dessa i flem sådana än vad hittills varit fallet, 
och alt sedermera - såsom en nödvändig följd - tillsätta en 
del högre förbandschefer, vill.;:a därmed få sig unders tällda all 
personal tillhörande smnma eller närbesläktade yrken. Vid en 
nämare granskning av det gjorda utkastet till omorganisation, 
kan jag icke neka till, att detta i stället för mig fram står såsom 
en helt naturlig utveckling av den nuvarande. Att de föreslagna 
förändTingarna icke innebära något nytt och okänt, vilket måste 
betraktas såsom en avgjord fördel, finner man icke allenast 
därav, - såsom föredraganden framhåller - att samma orga
niisatoriska byggnadsk,onstruktion snart sagt seelan uråldriga Li
der använts inom arnH~n, utan framförallt därav, att vi själva 



-4tl-

i vår s. k. torped- och undervattensbåtberedskap gått in för en 
princip, i huvudsak motsvarande den, som ligger till grund för 
det skizzera.de ändringsförslaget. Såsom på många andra håll 
hava vi beträffande dessa beredskaper icke brådstörtat kastat 
oss in på några djärva företag, utan endast så vackert - under 
loppet av omkr,ing' 8 år - ungefärligen till hälften genomfört 
ifrågavarande organisation, från vilken vi nu likväl kunna anse 
oss hava samlat en viss erfarenhet. Denna torde givetvis ganska 
tydligt påvisa, att anorduandet med nämnda beredskaper måste 
betraktas såsom ett steg i rätt riktning, och detta skäl talar 
sålunda .för att utveckla icke biott dessa, uan ock att skapa 
motsvarande fonner för övriga yrkesgrenar. För min egen del 
har jag sed:an rätt länge tillbaka gärna frammanat bilden av 
den fullt färdiga torped- och undervattensbåtberedskapen med en 
under stationsbefälhavaren ställd chef, vilken i ant bär ansva
ret för sin underlydande personal, d. v. s. icke endast såsom 
nu beträffande utbildning~en och i viss mån i diciplinärt hän
seende, utan även vadl angår personalens ekonomi, kommen
dering, befordmn m. m. Helt naturligt fullföl jer man också 
önskemålen i samma riktning beträffande övriga delar av sjö
manskåren och ser dem gärna underställda så vitt möjligt 
var och en sin egen ansvarige chef och uppdelade i undemvdel
ningar , vilkas storlek medgiva ett persm1ligt handhavande av 
de underlydandes alLa intressen och en mer effektiv skötsel 
a v deras utbildning i såväl yrkesskicklighet som framför allt 
i disciplinärt avseende. Att så kan bliva förhållandet, ju mindre 
numerär varje avdelning intill en viss gräns räknar, torde väl 
Knappast kunna jävas. -Vad man med ett dylikt system där
emot skulle kunna riskera att förlora, är den nu i vissa fall 
rådande enhetligheten; och mången vill nog hålla före., att just 
detta är ett tungt vägande skäl för aJt bibehålla den nuvmande 
organisationen. Jag anhåller därför att - bland annat härut
innan - i korthet få skärskåda de eventuel!la följderna av en 
omläggning av den gällande indelningen. 

Vad som vid en granskning av den föreslagna omorganisa
tionen kanske först faller i ögonen är frågan om personalens 
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utbildning. - Beträffande själva yrkesutbildninglen kan det ej 
ens för närvarande bliva tal om någon enhetlighet, då det rör 
sig på så vitt skilda områden, som alla de inom flottan före
kommande olika yrkesgrenarna representera, vilka yrkesgrenar 
ju var och en för sig måste hava sitt särskilda utbi~dningspro-
01'am, och vilken del av utbildningen sålunda med ganska stor 
b 

tydlighet just talar för en uppdelning på olika händer. - Vad 
åter angår den allmänmilitära och disciplinära omvårdnaden 
av manskapet, så kommer den förra visser1igen, och kanske 
med någon: olägenhet, alt fördelas på flera händer än för när
varande, sammandragen som den nu är på en enda, nämligen 
skolchefens. Den disciplinära uppfostran ligger däremot i 
nuvarande organisation såväl i en enda hand, kårchefens, som, 
jag tvekar icke att säga det, i snar t sagt alla möjliga. Häri ligger 
enligt mitt .förmenande en av denna organisationens största 
svagheter. Kårchefen ålägger en del disciplinstraff, frånsett 
dem, vilka nu och allt framgentdömas av krigsrätt; kompaniche
fen verkstäHer tillrättavisningar, varvschefen sköter i nämnda 
hänseende honom undierstäUd personal, skolchefen ombesörjer 
den egentliga militära och discipiinära utbildningen, och kasern
befälet övewakar på olika håll att alla utfärdade föreskrifter 
i berörda hänseende efterlevas. Men, vem kan väl sägas verk
Iigen ansvara för manskapets disciplinära vård och l'esultatet 

av densamma? Ja knappast kan man med den ofantliga nume
rär, som kompanierna för närvarande hava, och då själva upp
fostran är lagd i en annans hand:, göra kompanicheferna an
svariga för manskapets tukt och ans vad angår disciplinen -
denna krigsmaktens grundpelare. Om det i allmänhet före
kommer oegentl'igheter beträffande krigstukten, vem skall då 
högsta myndigheten inom garnisonen vända sig till för att få 
dessa missförhållanden rättade? Jo, till kårchefen. Men denna 
myndighet kan ju icke ,gärna själv övervaka det ofta till fleTa 
tusen man uppgående antalet underlydande. - Vem kan då 
därnäst sägas böra ikläda sig ansvaret? Som nyss nämnts 

knappast kompanichefen! skolchefen har ju visserligen hand 
om den militäTa uppfostran; dock torde han icke kunna läggas 

Tidsh-ift i Sjöväsendet. 4 
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Lilllast förseelser, som begås utanför den dagliga tjänstgöringen 

i honom underställda skolor, och han har för övrigt endast 
hand om en del av den å stationen befintliga personalen . Följ 

den har blivit, att kasernbefälet, och detta, sEtsom förh ållandena 
för ntirvarande äro, hell nalurligt fått sig å1agl en viss ledning 

av manskapets disciplinära uppträdande, framför allt det utom 
tjäns ten. Denna uppdelning på längden av ansvaret i discipli
närt hänseende kan ick e sägas innebära annat än väsentliga 

oHigenheter. Vad ·däremot - lå t oss benämna den r egements
indelningen -beträffar, där varje karl i alla hänseenden skötes 
av samma befäl och underbefäl , måste giYetvis ett annat för 
h ållande bliva rådande. Där kan vederbörande befälhavare 

med fullt fog slå ned på den verkligt ansvarige, och där måste 
dessutom uppstå en skarp ti.ivlan mellan dc olika bcfiilhavarna, 
att just deras gastar - märkta som dc äro m ed oJi,ka yrkesbe

teckningar - skola få namn om sig att skicka sig väl i alla 
hänseenden. Denne befälhavare kan tack Yarc den öv·erskåd
liga numerären heredas tillfälle all personligt sl{öta sina under
lydande, vilket torde vara ett »Conditio sine qua non » för upp

rätthållande av en verkligt god krigstukt. - I nära samband med 
frågan om disciplinen står den angående verl;:ställcmdet av be
l ordringar. Här torde visserligen enhetligheten komma att i 
någon mån bliva lidande, men om till förfång för a lt befordrin

garna m~t kunna verkställas på ett ändamälsenligt säll, anser 

J·a o· icke nödvändiat bliva en föl]·d . Först och främst finnas i 
' b t> ' 

gä llande reglementen alltid angivna vissa fordringar, som måste 
11ppfyllas för b efordran . Därntövcr är det visserligen lagt i 
,·ederbörande befälhavares sl<ön att vid olika tilHällen pröva 

skälen för och emot; del kan då naturligtvis iJ11räffa, alt täm
ligen synonyma fall komma att behandlas något olika, då hän
syn måste tagas till befordTings- och rekryteringsmöjligheterna 
inom de skilda förbanden. Snart nog torde emellertid dc olika 
befälhavarna genom. samarbete härutinnan komma att tillämpa 
liknande principer, och de skiljaktigheter, som eventuellt upp 
stå, kunna i alla händelser icke bliva av väsentlig natur. Med 

a vs,eende fästat vid att liknande förh ållanden äro r ådande vi u 
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in om samma garnisonsort förlagda olika regementen , lm·de 
denna fr:'tga icke behöva verka avskräckande för att slå in på 

den föresl•agna omläggningen av sjömanskårens o·rganisalion. 

Vad angår manskapets bekläclnacl, bespisning och avlöning·, 
så komm er någon m inskning i elen önskvärda enhetligheten 
härvidln g säkerligen ej a tt inträda gen om en uppdelning i min 

d~·e kompanier, då man bcträ iTande nämnda göromål har klara 
och t~1 dliga föreskrifter all föl ja. Vissa detaljer i bespisningen 
kun na ju visserligen komma a lt anor.dnas n ågot olika på olika 

håll , m en troligen skuUe denna fråga genom att densammn kom 
att behnncllas av flera likställda befälhavare snarare vinna där
på än lviirlom, nämligen på s:l sätt a lt nyn uppslag konuno att 
prövas inom de skilda matinrättningarn a och sedan, om ända

målsenliga, helt naturlig t kund e tillgodogöras av övriga. Be
träffand e manskapets avlöning, slmlle denna alltjämt och 

med ännn s lörre lätth et iin för närvarande kunna omhän
derhavas av en avlönirng.sunderoiTicer. Det föreslagna systemet 

med mindre enheter kom i detta hänseende att medföra avse
värda fördelar, ty dels skulle man därmed troligen definitivl 
bliva frigjord från elen icke tilltalande utväxt i vår ekonomiska 

förvallning, som blivit föreslagen uneler namn av ekonomikolt
toret, och dels vann man därigenom den y tterligare uppdelning 
och därmed följande förenkling i vcrkstä11andet av avlöningen, 
s·om på vissa h åll är mycket erforderlig, ävensom den kontroll 
därav, som m ed eller utan rätt ansetts vara önskvärd. 

Vad m an däremot angående dessa intendent urella frågor 
möjligen kunde befara, är alt en y tterligare ökning av inten den

turkåren bleve en följd, på så si.itt att det skulle visa sig erfor
derligt att tilldela varje förband en intendent. Utan a lt h ava 
gått frågan närm ar e in på live l förefaner det doek mig, som 

om denna sak möjligen skulle kunna ordnas ganska enkelt. 
Liksom vi för närvarande hava en beklädnads-intendent ge
lllensam för hela sjömanskåren och de värnpliktiga, s:l kan 
denne naturligtvis fortfarande lika lätt bestrida en sådan be
fattnin g. Därjämte skulle det måhända vara tillfyllest med att 
beträffande bespisningen anordna en lörpliignaclsintendent, lika-
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ledes gemensam för de olika fö11banden och hiträdd av en upp
bördsman i var och en av de olika matinrättningarna. Då 
ju kårchefens intendent ej läng11e blir behövlig, konuner så
lunda icke någon ökning av ,iJntendenterna att av denna an
ledning bEva erforderlig. - Skulle vid planläggningen av den 
ändrade organisationen nämnda arrangemang emellertid visa 
sig m~ndre ändamålsenligt, kan man även tänka sig ett mer 
vittgående sådant. Om det nämligen ansågs nödvändigt att 
t illdela de olika förbanden var sin förbandsintendent , men sam
tidigt åt deras respektive chefer uppdrogs en del av den eko
nomiska förvaltningen, varigenom stationsbefälhavarens börda 
1 detta avseende kunde väsentligt lättas, skulle det troligen visa 
sig att räkenskapskontoren kunde reduceras med' motsvarande 
antal intendenter. Detta är ju som sagt en mer genomgripande 
förändring och därför svårt att yttra sig om på ett så här för
beredande stadium. En lämplig utväg för genomförandet av 
denna förändring skulle emellertid säkedigen icke komma att 
s alma s. 

En fråga , som för sjömanskåren onekligen är av mycket 
stm betydelse är den om dess rekrytering. I detta sanunan7 
hang torde den däremot va,ra av mindre intresse, men jag an
håller dock att ,i förbigående få nämna något därom. Chefen 
för sjömanskåren verkstäUer för närvarande all värvning, i olik
het mot på armen, där hitintills denna procedur vanligtvis varit 
förlagd till respektive kompanichef. Att vår organisation i 
detta avs,eende säkerligen varit den lyckligaste, framgår såväl 
därav att densanuna visat sig' fungera så effektivt som omstän
digheterna i övt,igt m edgivit, ävensom av att m an inom armen 
på de flesta h åll , enligt vad som upplysts , numera överlämnat 
detta arbete till en för varje r egemente gemensam värvnings
kommission, kompanichefen dock obetaget att fortfarande ver
ka fö'l· fyllandet av kompani,ets vakanser. Sannolikt skulle det 
med den påtänkta indelningen av sjömanskåren bliva mest 
ändamålsenligt att för samtliga förband l ~ikaledes hava en ge
mensam värvningskommissi,on beslående av en av förbands 
cheferna, en kompanichef och en underofficer såsom biträde 
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tillhörande något annat förband. Då emellertid hela anord
ningen för sjömanskårens rekryter,ing kan betaktas såsom helt 
fristående, vilken organisation man för nämnda kår i övrigt 
än väljer, så kan detta spörsmål icke sägas hava något direkt 
inflytande på en eventuell! omläggning av kårens indelning. 

Ytterligare två detaljfrågor - de om manskape ls pennitte
rzing och klädser - må likaledes i förbigående omnämnas . 
Enhetl~gheten emellan olika förband inom samma garnisonsort 
är i dessa hänseenden icke så lätt att ernå. Mellan förbanden 
åter inom sjömanskåren och Hottans värnpliktiga torde några 
svårigheter härvidl'ag icke möta. Vederbörande stationsbefäl
havare kunde en gäng för alla bestämma de max. gränser, inom 
vilka ljänstledi'g'het fick beviljas av förbandsd1eferna, ungefär
ligen enl,igt den norm, som för närvarande är fastställd'. För
bandscheferna åter rättade sedan sina permitteringsbestämmel
ser efter manskapets inom förbandet uppförande, alldeles som 
en fartygschef kan göra de inskränkningar, vilka han finner er
forderliga, och varigenom han fått i sin hand ett lämpligt medel 
för upprätthållandet av en god anda bland den underlydande 
pers,onalen. Manskapets klädsel kan likaledes normeras genom 
en ständigt gällande order; den vid vissa tillfällen lämpliga Inm
de uppdragas åt äLdste förbandschefen att b estämma. - I detta 
sammanhang skulle jag dock - ehuru icke direkt hörande till 
ämnet - vilj a framkasta det förslaget, att högsta myndigheten 
på platsen mnhändertog utfärdandet av bestämmelser för kläd-

• sel. Låt vara att detta kan betraktas såsom en centrali
sering av en jämförelsevis obetydlig fråga, men litet var 
har nog gjort den iakttagelsen, att det ur militär synpunkt 
S'ett skulle det te sig mer tintalandc och ordningsfullt, om 
manskapet så vitt möjligt uppträdide något så när lika klädda. 
Gen om att de olika beklädnadsställen icke innehålla samma 
beklädnad och genom att permittering måste tillstädjas till olika 
tider på dygnet, är det faktiskt en omöjlighet att sommartid 
erhålla fullkomlig likhet i berörda avseende. Kustartilleriets 
manskap skulle nog också svårligen kunna inrymmas i önskemå
let om liknande klädsel. Däremot kunde likställighet beträffande 
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flottans manska,p, för såväl dc i land förlagda som från fartyg 

permitterade, visserligen ernås, men endast genom att stations

befä1havaren utfärdade föreskrift om klädsel. Det enklaste 

sätlet härför i praktiken skulle kanske vara att åt vederbörande 

kasernbefäl (äldste förbandschefen) uppdrogs att i tveksamma 

fall avgöra kliidseln för dagen och att fartygschef vid permitte

ring av manskap inom stationen beordrades följa därstädes gäl

lande bestämmelser. 

Jämsid'es m od den stora vinst, som jag - såso-m nyss 

nämnts - anser, atl man i discipliniixl hänseende skulle erhålla 

genom elen föreslagna indelllingen av flottans nnderofTicers

och sjömanskårer slår den beträffande mobifiseringsförhållan

dena. Redan dc till numerären största av stamkompanierna , 

uppgående till omkring 800 man, ä110 allt för väldiga block alt 

laborera med, då det gäller en hastig och väl genomförd mo

bilisering, och vad angår beväringskompaniet med en styrka 

på 3 till 4,000 värnpliktiga visade det sig' av lätt inseelda skäl 

genast vid början aY vår nuvarande partiella mobilisering er

forderligt att uppdela delta p ft Lv~'\., en åtgärd som - -- därest 

lokaler, kompanichefer och expeditionspersonal funnits tillgäng

liga - varit önskviird att kunna ytterligare utsträcka . Lika

ledes har under h ela mobiliseringens fortgång arbetet på de 

största kompanierna vid' flerfaldiga tillfällen nätt och jämt kun 

nat hålla s flytande, med dessa titt och tätt åte rkommande in 

ryckningur av värnpliktiga samt dessa st~indigt pågående hem

förlovningar, ersättningar och kommenderingar av annat slag , 

alllunder det alt vid manskapets fördelning Lill olika fartyg och 

andra tjänstgöringsplatser hänsyn måst tagas till att deras ut 

bi,Jdning skall tillgodoses nästan fullständigt såsom under fred 

liga förh ållanden. Den första och största er farenheten av mo 

biliseringen beträffande organisati,onen a v Hottans manskap 

anser jag därför vara önskvärdheten , för att icke säga nödvän 

digheten, av beväring.skompani·ets ini·angering på stamkompa

nierna samt dessas uppdelning sedermera på mindre sådana . 

Såsom förslagsställaren påvi1sat , framstod ganska snart nöd 

vändigheten av att placera alla värnpliktiga tillhörande ldas-
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serna A och B på stamkompanierna, och av sam.ma anlednin

gar - nämligen för verkställandel av kommenderingar och 

Jämnandet av ersättningar - är det i minst lika grad önskvärt 

att uppdela övrjga värnpliktiga på liknande sätt. I kårchefs

expeditionen äl'O dessa frågor beträffande stam och värnpliktiga 

av h elt naturliga orsaker samm.anfördra i en enda hand, oaktat 

i nämnda expedihon finne.s en särskild representant för bevä

ringen och en annan som sköter stammanskapets angelägen

heter . Utan en dylik anordning skulle mekanismens centrum 

j vad som faller på dessa organ under mobiliseringen utan 

tv,ekan ha konunit att gnissla på ett skärande sätt, och att lmg

garna härutinnan icke släppt taget i varandra ute på kompa

nierna vittnar endast och allenast om ett gott samarbete b1and 

dessa och ingalunda nödvänd-igtvis om en tillfredsställande or

g:anisation. 

Men får man då ej säga, att mobilisedngen i augusti 1914, 

och upprätth å llandet av densamma därefter, icke endast verk

ställts oklanderligt utan också fort och väl? Ja, därpå skulle 

jag vi1ja svara utmärkt väl i förhållande till att det var första 

gången, som en sådan med vår nuvarande organisation utför

des. Ja, det måste i detta sammanhang erkänn:as att det på 

uissa håll varit clt synnerHgen drygt arbete, som i dlelta hän

seende blivit utfört. Att unga krafter vare sig officerare, un

d~eTofficerarc eller tillh örande manskapet, vilka ännu hava en 

framtid att sträva för , skulle med energi och intresse taga itu 

Jned att söka genomföra mobiliseringsarbetet är ju ej annat 

ån fullkomligt naturligt. Men alt gamla män, vilka inom Ull 

derofficerskåren redan nått den högsta graden, S'Om kan er

hållas, och rodan emottagit de nådevedermälen, som äro alt 

vänta, m.ångcn gång, ehuru hälsan ej alltid varit den bästa, 

rnestadeis kväll efter kväll och mycket ofta med anlitande av 

nattens tiiJllmar och söndagens ro suttit på sina expeditioner 

för att slutföra sitt arbete är ett synnerligen glädjande vittnes

börd på en sann pliktuppfyllelse. Ehuru visserligen bestridande 

en befattning i underordnad ställning, har jag icke kunnat neka 

rnig tillfället att frambära denna honnör, därför att jag anser 
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att vad jag härovan nämnt är större anledning till att mobili
seringen avlupit väl, än att urverket funktionerat fullt oklan
derligt. Således även ur denna viktiga synpunkt, nämligen 
möjligheten till en hastig och väf utförd mobilisering, anser jag 
en omläggning; i riktning mot förband med mindre kompanier 
erforderlig och sannolikt den bästa lösningen för att vinna ett 
gott resultat. 

Det är ju förövrigt en ganska naturlig sak, att då vi aldrig 
prövat vår manskapsorganisation under allvarets dagar, kunde 
dlen rimligtvis icke vara så fulländad, att ej den erfarenhet vi 
nu fått skulle giva impulser till vissa omändringsförslag. 

Såsom en sammanfattning av det omnämnda anser jag det 
huvudsakligast beträffande disciplinära och mobiliseringsför
hållanden, som en liten operation av den nuvarande organismen 
visat sig vara erforderlig. Jag kan icke tro, att man verkställer 
några farliga ingrepp genom en omläggning ungefärligen i den 
föreslagna riktningen, då nämligen dessa förändringar mer än 
väl låta sig så småningom utföras. Helt visst kommer man 
därvid att stöta på en del svårigheter i form av förläggnings
möjligheter, och kanske beträffande tillgång på befäl, men jag 
är av den Öv·ertygelsen, att dessa svårigheter måste inom rimliga 
gränser övervinnas för att nå ett lyckligt mål. 

Ledamoten Nordenfelt. Om med stationsbefälhavarebe
fattningen fortfarande som hittills skall förenas befattnin 
gen som kommendant i Karlskrona fästning, kan stalionsbefäl 
havaren icke lämpligen utöva befälet över ett så stort antal re
gementen, s•om av föredrnganden ifrågasatts. 

Ledamoten Peyron. Förbandssystemet är helt visst idea
let, men liksom detta omöjligt att nå. Dess genomförande 
är ej blott heroende på växlingar i personalens styrka utan i 
än högre grad på en flottlag, som bestämmer den flytande mate
rielens sammansättning. Ej ens engelsmännen ha kunnat ge
nomföra förbandsindelningen och inga äga större förutsättnin
gar härfi-jr. Så är ej fallet hos oss. Föutsättningarne saknas ; 
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partipolitiken har allt för mycket inflytande över t . ex. anslaget 
till Hottans övningar, Hottlag äga vi ej. Vad vi behöva är en 
organisation, som äger til1räcklig tänjbarhet och bredd för atl 
ktmna an:passa sig efter flottans utveckling, och önskligt är att 
organisa l.ionen i sig själv bär liksom ett frö till utveckling. 

Kapten Lindsströms förslag vilar på organisatoriska grund
sanningar och synes dessutom äga både bredd och elasticitet. 
Synd .därför om det utan vidare skulle läggas på hyllan. 

Vice ordföranden. Jag har ingalunda uppfatlat föredraget 
så~om någon kritik mot mig utan finner det helt naturligt att 
den, som ännu kan reagera mot abnormiteter, enär han ej 
ännu bhvit uttröttad i fåfänga försök att få dessa avhjälpta, 
skall finna sjömanskårens kompanieT abnormt stora och vilja 
klyva dem, men det är den föreslagna metoden jag ej kan gilla. 

Jag kan ej förstå varför ej den nuvarande organisationen 
kan tilleTI<ännas elasticitet! Det bildlika talet är endast fasci
nerande och bevisar brra litet! Får man bara tillgång på befäl, · 
är konsten att uppdela de stora kompanierna i flera bra liten 
och kräver inga stora organisatoriska årgärder. Finnes - dock 
ej troligt- under fredstid tillgängligt antal regements- och kom 
panich efer, s{< blir detta rakt ej förhållandet vid större rust
ningar. Då måst1e flertalet tagas för fyllande av sjötjänstens 
krav. Och förl<astlig är ju givet en organisation, som ej grun
dar sig på under krig rådande behov. Såsom en illustralian till 
det illusoriskn i att tro på möjligheten att för kompanitjänst 
kunna disponera 24 kaptener vill jag berätta, hurusom före 
1914 ett k,ompani inom året 7 gånger bytte kompanichef, och 
då gällde det end'ast att få behålla 5 kaptener, men nu under 
rådande mobilisering har man ej kunnat avse mer än 3, vilka 
ofta skiftat. 

Vinsten av den föreslagna klyvnin~en utav de, det vill jag 
erkänna, enormt stora kompanierna vore möjligen för befälet 
att i land intimare lära känna dem underlydande pesonal, och 
år detta givetvis eftersträvansvärt, men är det min övertygelse 
att detta mål kan nås på mycket enklare sätt och vilket an-
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Yändes med l :a beväringskompani et, när detta antog för stora 
dimensim1er. Det uppdelades i 2:ne kompanier. Så skulle ju 
l :a eldare-, 3 :e och 5 :-e matroskompanierna kunna tudelas, om 
Kungl. lVIaj:t endast ville härtill avse 3 kaptener. I ett före
drag •om disciplinen inom flottan, som jag höll i början av år
hundradet , föreslog jag en sådan delning och några svaga för 
sök "J. m·d'cs men befälsbrist kom försöken att stranda. b. - ' 

Huruvida det är en fördel att, i likhet med vad jag, sedan 
mobiliseringen pågått en tid, lät göra med A- och B-klassarna 
genom deras inrullering å resp. yrkeskompani,er, överföra alla 
värnpliktiga på stamkompanier, även innan de dokumenterat 
s~g såsom yrkesmän, är tvivelaktigt, och att i likhet med armen 
vid inskrivningen uttaga dem till visst örlogsreg,emente eller 
kompani är absolut förkastligt, då de flesta allmäntjänstare in
skrivas utan personlig inställelse och man sålunda ej på något 
sätt kan avgöra, vilka som äro dugliga till de olika yrkesgre
narna. Som de även inställa sig synnerligen ojämt, skulle nu 
merären komma att betydligt variera inom de olika »regemen
tena>>. Att återigen, sedan de förvärvat kompetens såsom yr
k·esmän , överföra dem till yrkeskompani är, såvida de då allt
jämt skola kvarstå i tjänst, givetvis lämpligt. 

Men även om dess.a :ltgärder vidtagas, är det i alla fall ej 
siikcrt att målet, större kännedom om manskapet, vinnes, så
vida ej förbandscheferna oavbrutet i flera år finge sköta sin 
!a n dtjänsl. K,omma dc, såsom nu, att mer än halva året, lik
som manskapet, sjökommenderas och en relativt kortare tid 
tjänstgöra på sitt kompani, är nog ej stort vunnet med kly ,·
ningen . Skall tjänstgöringen ·ombord alltjämt vara den huvud
sakliga, och det måste vi ju hoppas blir fallet, kanuner land
tjänstgöringen som sagt att endast bestå i depötjänst med där
med förenade mångahanda åliggande av ·olika natur. 

Ledamoten Lindsström. Diagrammen framställa icke tjän
steskrivelsernas väg utan endast befälsförhållandena. Den nu
varande organisationen kan ju så till vida sägas vara i princip ri k-
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Som befälstrådarna från de högsta myndigheterna utgrena tig, ' 
sig nedåt på ett anta l sinsemellan sidoordnade myndigheter. 

Bristerna i organisationen falla därför mindre i ögonen, då den 
betraktas så atl .säga uppilfrån . Svårigheterna framträda .skarpa
re lägre ned, där befälstrådarna åter börja sammanlöpa; och sett 
nedifrån förefaller kanske organisationen rent av upp- och ned
vänd. Det huvudsakliga felet i den nuvarande organisationen är 
just detta, att manskapet lyder umler flera herrar. Anser man, 
att detta gundläggande fel icke kräver rättelse, ja då förfaller 
egenthgen all diskussion om det här föreliggande förslaget. Vill 
man åter r åda bot för sagda fel, då är en klyvning oundviklig 
av under-officers- och sjömanskårerna i inbördes oberoende för
band. Alla andra synpunkter måste då träda i bakgrunden 
såsom relativa småsaker . 

Vid en dylik klyvning är en uppdelning av kompanierna 
nödvändig, på det att kompanicheferna må kunna övertaga an
svaret för utbildning m. m . Uppdelningen av kårerna (enligt 
förslagd i e tt antal regementen) , vilken är predisponerad genom 
Yrkesgrenarnas befintlighet, är åter behövlig för att kunna 
åstadkomma en högeligen önskvärd decentralisation av arbets
bördan. Härigenom kunna förbandscheferna dels i högre grad 
än nu övervaka underlydande pers·onal och dels övertaga myc
ket av de göromål, företrädesvis av ekonomisk art, vilka nu äro 
koncentrerade i s talionsbefälhavarens hand. Härigenom kan 
det åter förväntas , att räkenskapskontorets göromål väsentligen 
skulle minskas. 
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Det har framhållits, att officerstillgången icke medgiver 
den föreslagna organisatim1en. Detta är riktigt, om man blott 
tager hänsyn tiU den nuvarande officerstillgången. Enligt av 
riksdagen godkänd plan skall emellertid ofiicerskåren ökas där
hän, att den nuvarande organisationens befälsbrist blir täck t 
även i fråga om landljänsten. Efter som det nu framställda för
sliagets befälsbehov icke är större än den nuvarande organisatio
nens, synes ifågavarande betänklighet icke kunna tillmätas .stör

re betydelse. 
Behovet av en gemensam befälsmyndighet emellan den 

högsta stationsmyndigheten och de föreslagna regementschefer
na är måhända motiverat och synes, vad Karlskrona station 
vidkommer, kunna fyllas genom en personell klyvning mellan 
de båda ämbetena befälhavande amiral och sta tionsbefälhavare. 

Ordföranden. Det är oriktigt att tillskriva organisationen 
den mindre goda disciplin, som må hava förefunnits , då orga
nisation aldrig fått tillfälle att verka pä grund av ständig be
fälsbrist. En jämförelse med armens och kustartilleriets rege
menten är haltande, emedan dessas chefer jämväl hava förvalt
ningsbestyr. Den framhållna olägenheten av att manskapet 
samtidigt lyder under flera befälhaval'e synes överdriven. 

Det är egendomligt att se huru talet om den eviga krets
gången städse besannar sig. I Stockhohn, d'är förläggning i 
flera kaserner äger rum, fanns förr en kasernbefälhavare för 
varje kasern, men ansågs för en del år sedan lämpligare att lik 
som härstädes erhålla en kasernbefälhavare för samtliga kaser
ner. Förslagsställaren kräver nu en fullständig uppdelning på 

ol'ika kaserner. 
Jag anser icke att de önskemål som blivit uppställda skulle 

ernås med den föreslagna organisationen. 
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Arsberättelse i sjökrigskonst och 
sjökrigshistoria för år 1915. 

Avgiven vid Kungl. örlogsmannasällskapets sammanträde den 

2 februari 1916 av ledamoten O. Lybeck. 

Det världskrig, smn formellt tog sin början elen 27 juli Krj~ets _för-

1914, då Österrike förklarade Serbien krig, och vilket seder- hlstona. 

mera utviågats till att omfatta ej mindre än tolv stater, nämli-
gen å ententens sida England, Frankrike, Ryssland, Italien, 
Ja:pan, Belgien , Serbien och Monlenegro samt å centralmakter-
nas sida Tyskland, Österrike-Ungarn, Turkiet och Bulgar·ien, 
tilldrager sig även för året 1915 det allt behärskande intresset, 
och kommer på den grund givetvis att utgöra huvudämnet för 
denna årsberättelse i Kungl. Örlogsmannasällskapets veten-
skapsgren {ör )) sjökrigskonst och sjökrigshistoria )) . 

Detta krig har en lång förhistoria, och dess rötter äro att 
söka på så många håll, att det faller sig tämligen vanskligt att 
i sammanfattning förklara , huru det varit möjligt att på några 
få dagar i slutet av juli och början av augusli 1914 en sådan 
världsbrand kunnat bryta ut. Men liks·om tyngdpunkten av 
själva kriget är förlagd till Tyskland, samla sig även krigsorsa
kerna dit, .så förstått, att det varit utvecklingen a v tysk industri 
till världsindustri, tysk handel till världshandel och tysk sjöfart 
till världssjöfm-t, med ett ord Tysklands fortskridande utveck
ling från stormakt till världsmakt, som framkallat en fruktan 
Och förbittring hos grannarna till den grad, att kriget till slut 
gick loss av sig självt. Luften var mättad och det måste kom
lUa till urladdning. 
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Som industri- , handels- och sjöfartsstat stå r Tyskland ännu 
betydligt efter England, men dess tillväxt i delta hänseende ha r 

under senare å rtiornden skett med sådan våldsamhet, a tt 0 111 

utvecklingen på så sätt fortsattes, skulle Tyskland inom över 

skådlig tid intaga platsen s,om första sjöfartsstaL Medan Tysk
land ännu vid tiden för tysk-franska kriget 1870- 71 utgjord,e 
en sjömakt a v mycket blygsamma dimensioner, har dess h an
delsflotta vuxit till att bliva den andn1 i världen m ed ett bru tto 

angfartygstonnage om 4,665,000 ton . Långt cl'ter Tyskland 
kommer Förenta Slaterna med ell tonnage om 2,300,000 ton: 

således mindre än hälflen av Tysklands. England registrerar 
visserligen 18,900,000 ton, men ännu för femtio år seelan satt 
England inne med nära nog monopol på viirldssjöfart. Tysk
lands kolonivälde växte i jämnbredd med handelsflottan. 

Sjöfart och sjömakt hava städse följt varandra under histo
rrens lopp. Så ~i.ven belrätTande Tyskland. I samma mån som 

handel, sjöfart och kolonier vuxit, har även örlogsflottan m ed 
till elensamma hörande ansfalter ökats och även härvidlag intog 
Tyskland vid krigets utbrott platsen som den andra bland sjö

makterna med etl sammanlagt deplacement artilleristridsfartyg 
om 1,130,000 ton mot Englands 2,37 0,000 ton. Närmast efter 
Tyskland kom Amerikas Förenla Stater med inemot 1,000,000 

ton. Torpedfartygen höllo jämna steg med ar tilleristridsfar-
1ygen. Tyska örlogsfloHans ~illväxt har skett snabbare än han
delsflottans. Man kan räkna, alt Tysklands stormaktsflotta ta
git sin början mecl flotllagen av elen 14 juni 1900, en lag som 

sedermera genom Lilliigg 1906, 1908 och 1912 undergått bety
elande utvidgningar. 

Denna växande sjömakt innebar ett växande hot mot E n!-(
Jand, som under historiens lopp förstått att tillbakahålla varje 
kontinentalmakt - Spanien, Holland och Frankrike - som till 

sjöss visat avsikLm· till världsomfattande makt. Under 1800-
talet kunde England med viss rätt betrakta sig som >> Sovereign 

of the seaS >> , icke endast inom hemlandets farvatten, utan äY eJl 

i Medelhavet, Västindien, Ostindien , Ostasien o. s. v., varest de 

cng,elska sjöstridskrafterna voro starkare samt säkrare base-
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rade än de i dessa olika trakler h emmahörande flo ttorna . Men 
så uppväxte i Västindien en amerikansk sjömakt , i Ostasien en 
japansk, i Medelhavel en ny fransk och en italiensk samt i 
Nordsjön , .farligast av alla, en tysk England måste draga in 
!;ina kringspridda eskadrar för a lt under alla förhållan
den kunna vara överhigsen i Nordsjön - viikeL ocksft 

lyckats. År 1904 h emkallades smunda slagskeppen från ost
asiatiska eskadern, följde så hemkallandet av australiska eska
dern och några år senare lmn1dkrafterna av medelhavseska

ctern. 
I samband med della hemkallande av eskadrar och fartyg 

från främmande farvatten mftsle Englands makt därstädes sä
kerstäl las på annat sätt, Yilket har skett dels genom upprättande 
av kolonialflottor, dels och förnämligast genom allianser. Vid 

sidan a v egna intressen förelr~ider sålunda Japan sedan 1902 
dre engelska intressena i Ostasicn , Hksom Frankrike allts,edan 
1904 företräder dem i Medelhavet. Englands i maritim t syfte 
anordn ade och skickligt ledda allianspolitik sammanföll för
månligt med en samtidigt pågftende inringningspolitik mot Tysk
land, vilket land åtminstone i krigels början såg sig i ordens 
bokstavliga mening ställt mot >> Feinde ringsum >>. Frankrike 
var eliessmera beredvilligt till allians , som även där liksom i Bel

gien kä ndes trycket av den svällande tyska makten, vartill na
turligtvis ];:om den nationella revanch e-känslan. Ryssland fann 
i det av Tyskland stödda Österrike-Ungarn det slörsta hindret 
för elen panslavistiska politik, som prt själva Balkan varmt före
träddes av Serbien och Montenegro. Turlöet i sin ordning sökte 

ett tillHme att resa sig från s'ina motg~mgar under italienska 
kriget 1911- 1912 och Balkankriget 1912- 1913, och vad slut
ligen Japan beträfTar, bildade dess inträde i kriget en konse 
kvent fortsättning på en politik, som innefattar avsikten atl 
litdriva fr ån Ostasien alla främlingar, elen ena efter den andra , 
därvid turen för tillfället kom till den , som var lättast åtkomlig, 
dess hellre som detta överensstämde Ined den befintli!:!a cn<Ye]-
k " " 8' a alliansen . 
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Alltnog, kriget gick loss, och så hände det, att världens två 
förnämaste kultuPfolk i samförstånd med ryssar, belgier, serber, 
japaner m. fl. jämte en del halv- och helexotiska kolonialfolk 
med all kraft beredde sig att krossa världens förnämsta kul
turfolk. 

Makterna inträdde i kriget i följandie ordning räknat efter 
krigsförklaringarna : 

År 1914 den 27 juli Österrike och Serbien. 

l augusti Tyskland och Ryssland. 

)) 2 Belgien. 

)) 3 Frankrike. 

4 England. 

)) 7 Monteneg·ro. 

)} .. » 24 Japan. 

29 oktober Turkiet. 

Italiens och Bulgariens anslutning till respektive entente
makter och centralmakter tillhör 1915 års händelser. 

Krig.ets förhistoria och orsaker hava här blivit endast ytligt 
behandlade, då föredraganden i denna vetenskapsgren för år 
1914 där'Oln lämnat mycket uttömmande 1~edogörelser (se tid
skrift i Sjöväsende 1915 häft. 2 sid. 91 ff.). Det har dock 
synts lämpiigt att med några ord erinra därom, på det att 1915 
års berättelse ej skulle stå alltför isolerad i det stora krigets 
historia i dess helhet. Av nwtsvarande anledning rekapituleras 
helt kort sjömakternas styrka i antal fartyg vid krigets utbrott 
samt händelserna under år 1914 i översikt (j,mf. Tidskrift i 
Sjöväsendet 1915 häft. 3 sid . 169 ff.) . 

Vid krigets utbrott i juli 1914 förfogade de stridande sjö
makterna över nedanstående antal fartyg, därvid de under bygg
nad varande tagits med i räkningen, medan åter en del äldre 
fartyg uteslutits . 
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England . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 40 10 36 80 290 30 100 
Tyskland ... -................. 20 21 6 11 45 160 50 60 
Frankrike .. . .. ........ .. ... 17 19 - 22 Hi 90 150 75 

l Ryssland (Östersjön) ... 
1 

4 4 4 G 11 90 15 25 

~:;:~1and .. :~~.~rt·~· ~a·v·e~)~ 4 6 - - 4 30 ro 10 
G ll 4 13 17 50 30 15 

Österrike-Ungarn .. ...... 8 6 - 3 12 60 50 12 
l Turkiet ............ .. .... . . . . . l - 3 1 - 5 28 25 2 

Belg•i,en, Monlenegro och Serbien sakna flottor. 

För de förluster, som flottorna sedermera och intill å r 1916 
lidit, komma bär i berättelsen att lämnas redogörelser. Vad 
som däremot under samma tid genom färdigställande eller ny
byggnad tillkommit, undandrager sig tillsvidare något säkert 
bed'ömande. 

Beträffande de krigförande makternas >>marinpolitik och 
mar itima krigsförberedelser>> före och intill världskrigets ut
lYrott torde få hän visas till ett på marinlitt. föreningens förlag 
utgivet arbete med ovan citerade benämning av E . Biörklund 
och E. Öberg. 

Av de stridande flottorna är det av intresse att något dröja 
vid den engelska och den tyska. 

Den sjömakt, som England höll och alltjämt håller i hem- Engelska 
land•s farvatten, bildar med säkerhet det väldigaste fartygsför- fiott;i~:e?p
band, so1n världen någonsin skådat. Den antages vid krigsut-
brottet varit fördelad på följande sätt: 

fl ottan 

II 
III 
IV 

slagskeppseskadern 

Tidshift i Sjöväsr,ndet . 

l flottflaggskepp 
8 slagskepp 
8 
8 
8 

5 



l kryssareskadern 
II 

III 
IV 
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I lätta kryssareskadern 
I jagareflottiljen 

II 
III 
VI 
MinsvepningsOottiljer 

II fiollan 
V slagskeppseskadern 

VI 
V kryssareskadern 

VI 
II lätta kryssareskadern 

Minfartygseskadern 
III flottan 

VII slagskeppseskadern 
VIII 
VII kryssareskadern 

VIII 
IX 
x 

XI 
XII 

6 slagkryssare 
4 pansarkryssare 
4 
4 , 
4 kryssare 

20 jagare l 
5 kryssare 
4 depåfartyg 

} 16 slagskepp 

4 pansarkryssare 
4 
4 kryssare 
6-8 fartyg 

} 16 slagskepp 

4- 6 kryssare 
4--6 
4-6 
4- 6 
4- 6 
4-6 

Patrullflottilj.er 4 st. :1 20 jagare, jämte kryssare och depåfartyg. 
U .-båtsflotti1jer 7 (?) flottilj er m ed depåfartyg. 

Den marinpolitik, som under senare år bedrivits i England, 
har även gjort sig gällande beträtTande hemflottans basering, i 
vilken en tydlig förskjutning mot N ordsjön kunnat iakttagas. 
Förutom den utvidgade och befästade hamnen i Dover samt 
den äldre örlogsstationen i Chatham-Sheerness föi·fogar flottan 
därslädes över den nyanlagda örlogsbasen vid Rosyth vid Firth 
of Forth jämte sekundära baser vid Harwich, Yarmouth, Gro
marty Yid Moray Firlh och Scapa Flow (Kirk wall). Som reserv 
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härtill kan räknas Lamlash vid Skot tlands västkust . Då 
England beslöt sig att deltaga i världskriget och därvid 
aldi'v t upp träda med sina armeer å kon linenlen , förelades 
för dess flolta elen första huvuduppgi.ften nämligen atl 
sl;:ydda sjötransporter dels från Indien, Australien, New Zee
land', Sydafrika och Canada till moderlandet, d·els därifrån 
över kanalen till Frankrike. Närbesliiklacl med denna uppgift 
blev även den nästa , atl säkerställa ti llförseln til1 moder
Jandet av livsmedel, r åämn en och - - la st but not least - am
nnmi tion . Dessa defens iva uppgifter kompletterades ' med de 
offen siva alt lamJSlå motståndarens, enkannerligen Tysklands, 
sjöhandel och avskära dess kuster från varje tillförsel. Det 
nya kontinenlalsystem, som England härvid sökt åstadkomma. , 
har till formen varit lika skarpt som för 100 år sedan, men som 
föl jd av maktgrupperingarna förlagts till mera begränsade om
råden . Härförutom har den engelska krigs l·edningen m åst vara 
beredd på att detachera sjöstridskrafter för särsk,ilcla uppdrag, 
såsom sedermera skett till Falklandsöarna, Dardanellerna och 
Saloniki. 

De tyska sjöstridskrafterna i hemfarvatten tord e vid kri- Tyska 
gets utbrott hava varit sålunda fördelad e : :flot~~:e;pp· 
Aktiva flottan 

I eskadern 
II 

III 
slagkryssareskadern 
Spaningsgruppen 
8 jagareflottiljer 
U nderva ttenbåtflolliljer 
Minfartygsavdelning 
Minsvepningsflotti ljer 

Reservflottan: 

14 slagskepp. 

8 kustförs varsfarlyg. 

7 pansarkryssare. 

l flottfl aggskepp 
8 slagskepp 
8 
8 
4 slagkryssare 
8 kryssare 

88 jagare 

4 minfartyg. 
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24 kryssare. 
3- 4 jagareflo ttiljer. 
3- 4 torpedlbåtsf1ottiljer. 
Den tyska flottan stöder sig i N ordsjön på det basområde, 

som bildas av Helgalandsbukten med befästningar i linjen Bor
kum- H elgoland-Sylt och som bland annat innesluter örlogs 
stationen Wi1helmshafen samt västra mynningen av Kielkana
len. I Östersjön bilda Kiel och Danzig de primära baserna. 
Tysklanels flotta i hemlandet har att uppträda å två skilda sj ö
krigsskådeplatser, Nordsjön och Östersjön. De befintliga styr
keförhållandena hava lagt sin prägel på de strategiska uppgif
terna för Tysklanels flotta i dessa båda ha v och givit dem i 
Nordsjön en mera defensiv karaktär men i Östersjön en mera 

' offensiv . Den viktigaste uppgiften gent emot England har vari! 
att säkerställa tyska Nordsjökusten samt kusterna av Danmark , 
Honand och Belgien mot varje försök till överskeppningar. Att 
förhindra truppsändningar över Kanalen har icke varit tänk 
bart, ty från tysk sida sett bildar Kanalen liksom en säck m ed 
ett inlopp vid Dover av ej större bredd än södra Kalmarsund, 
och engelsmännen landstiga under nuvarande förhållanden i 
Frankrik,e såsom i eget land. Att härvidlag avbryta förbindel
serna hade utgjort en lika betänklig uppgift, som att exempel
vis hindra ryssarna forsla trupper över finska viken mellan 
Kotka och Narva. Uppgiften måste därför begränsas till a ll 
tvinga truppöverflyttningarna över Kanalen att förläggas s~1 
västligt som möjligt, varigenom engelsmännens etapplinjer vid 
uppmarschen mot fronten i Flandern förlängdes. Den vidare 
uppgiften för tyska flottan i Nordsjön har varit att oroa och 
försvåra handelsförbindelserna till och från de brittiska öarn a. 
Den tyska flottans uppträdande i N ordsjön måste få karaktären 
av en kraftig fleet-in-being med aldrig försummade tillfällen 
att göra motståndaren skada. I Östersjön hade Tyskland, så 
länge engelska eskadTar kunde hållas därifrån, intet att frukta 
för egna kuster, men kunde samla sig att hålla ryska flottan 
tillbal.;a samt samverka med landstridskrafter i de offensiva 
företag , som skulle kunna komma till utförande. Vikten för den 

-- l:i9 . 

tyska flottan att behålla Östersjön för sig och spärra inseglingen 
dit för engelsk a fartyg framstår tydligt. 

Krigets ofantliga omfattning har förorsakat, att sjökrigs
operationerna fördelat sig till olika sjökrigsskådeplatser, nämli
gen : N>ordsjön, Östersjön, Medelhavet, och därinom särskilt 
Adnintiska havet och Ageiska havet, Svarta havet samt utom
europeiska farvatten, och om man så vill även Vita h avet. Av 
dessa u tgör Nordsjön och därnäst "i\geiska havet de utom allt 
tvivel viktigaste sjökrigsskådeplatserna, där operationerna kun
na få för krigets utgång avgörande betydelse, medan å övriga 
sjökrig!Sskådeplatser operationerna visserligen äPo betydelsefulln 
nog, m<en dock av mera lokal art. 

Det är förenat med vissa svårigheter att lämna en över
siktlig bild av sjökrigshändelsernas förlopp på så många olika 
sjökr igsskådeplatser, där i vissa fall operationerna anslutit sig 
till krigshändelserna i land, medan de i andra fall äro därifrån 
tämligen fristående. 

F ör att erhålla en viss reda i händelsernas förlopp kan det 
dock vara lämpligt att göra en indelning i krigsskeden, vilket 
skulle kunna göras på följande sätt: 

1 :a skedet utgör tiden från krigsutbPottet till början av ok
tober 1914, då Antwerpen kapitulerade för tyskarna ; 

2:a skedet: utgör tiden från böi·jan av oktober 1914 till 
början av november 1914, då England genom sin förklaring av 
Nord sjön som en aktiv krigsskådeplats överförde sjökriget från 
att gälla tyska flottan till att gälla tyska foLket. 

Under detta skede inträdde Turkiet, som redan elen 28 sep
tember stängt Darclanellerna för sjöfart, i kriget. 

3:e skedet: utgör tilden från början av november 1914 till 
början av december 1914, då Tysklands praktiskt taget sista 

· sjöstridskrafter i utomeuropeiska farvatten tillintetgjordes; 

4: e skedet: från början av december 1914 till mitten av 
februari 1915, då tvenne viktiga händels-er inträffade, nämligen 
dels att Tyskland i si'n ordning fö~rklarade N ordsjön och allt 
vatten omkring de engelska öarna för aktiv sjökrigsskådeplats, 

Sjökngs
skådeplat

ser. 

Krigsske
den. 
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dels att die allierade västmakterna salte i verket den betydelse

fulla aktionen mot Dardanellerna. 

5:e skedet: från mitten av februari 1915 till slutet av maj 

1915 då genom Italiens inträde i kriget (23 maj) ett nytt läge 

skapades i Medelhave l och Adriatiska havet. 

6:e skedet: från början av juni 1915 till början av oktober, 

då genom centralmakternas offensiv mot Serbien (Be'lgrad föll 

10 oktober), Bulgariens inträdande i k riget (12 oktober) och 

en ten lemakternas landstigningar i Saloniki (första franska land

sättningen den 5 ok tober) ett nytt krigsläge såväl till lands som 

ti ll sjös·s bildades i sydö-stra Europa, e tt krigsläge, som genom 

den öppnade, hotade och försvarade förbindelsen från N ord

sjön över Berlin, \:Vien , Budapest, Belgrad, Sofia, Konstantino

pel och Mindre Asien mol Persiska viken kan komma att få be

tydelse för frm11tiden, och för det pågåenelie kriget öppnade 

vägen för liYsmedel och råämnen till Tyskland sam t vapen och 

ammunition till Turkiet. 

7:e skedet: från början aY oktober 1915 över :hsskiftet 

1915- 1916 till en för närvarande obesUimd tid framåt . 

I den redogör-else över krigshändelsernas förlopp som här

dter följer, uppdelas berättelsen enligt nyss anförda skeden och 

lämnas redogörelse för skede efter skede, därvid de t re första 

skedena, vilka infalla under år 1914 och blivit föremål för be

handling - ehuru icke i sammanhängande historieföljd - aY 

föredra gande för sagda år (jämför Tidskrift i Sjöväsendet 1915. 

häft. 3 sid. 185) omnämnes i st:-trkare sammandrag än övriga 

skeden. 
1 :a skedel . 

Nordsjön . Skedet omfattar omkring 2 månader eller i stort sett augusti 

och september 1914. D-en förs ta tiden, särskilt augusti månad. 

],an betraktas som en uppmarschtid, då de olika styrkorna 

grupperade sig för kommande rörelser, medan spaningsavdel

ningar sökte känning med motståndaren. I Nordsjön hava sa

ledes å ömse håll slagskeppseskadrarna förlagts i beredskap i 

skydel :-tv miner-ingar och befästningar; den engelska flottan an-
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ord11ade genast bevakning såväl i Engelska kanalen som i far

vattnen mellan Orkneyöarna och nor.ska kusten . 

s tarka engelska kryssaravdelningar framsändes tidtals mot 

J-Ielgolanclsbukten ooh under en dylik färd lyckades den 28 

augusti slagkryssareeskadern, förstärkt av lätta kryssare, jagare 

och undervattensbåtar, att tvinga en tysk kryssareeskader, vil

ken elen nalkats under tjocka, till stridl, därvid tyska kryssarna 

Ariadne, Kö·! n och Mailnz sam l en jagare sänktes. (Se Tidskrift 

j Sjöväs endet 1915 sid. 35 och 185, Dansk tidskrift för Sovaosen 

1915 sid. 120.) I mitten av september sprängdes tyska kryssa

ren Hela av en engelsk undervattensbåt. 

Tyskm·na å sin sida inledde kriget genom att med hjälp

minfartyget Königin Luise utlägga minor utanför själva Them

senm ynningen. Visserligen sköts fartyget efter minläggningen 

i sank av en engelsk jagare, men dagen ,efter sprängdes engelska 

kryssaPen Amphi·on på minorna. De tyska und1ervattensbå

ta~·na började s ina anfall den 8 augusti, då de i Nordsjön träf

fade en engelsk kryssareeskader. Anfallen misslyckades denna 

gång ot:h engelsmännen sänkte i stället U 15. I mitten av 

augusti gjorde däremot kryssarna Strassburg och Siralsund en 

spaningsfärd utmed engelska nordsjökusten och sänkte för 

eng1elsmännen 2 jagare och l undervattensbåt. Under septem

ber månad utvecklade de tyska undervattensbåtarna en synner

ligen livlig v.erksamhet, som ockst\ kröntes med framgång ; den 

7 september sänktes engelska k·ryssaren Pathfinder utanför 

Newcastle ·och den 22 i samma månad sänktes utanför I-Iook 

v~m Hofland pansarkryssarna Aboukir, Hogue och Cressy. 

F ör öv•r igt har uppbringning av handelsfartyg företagits 

å öntse sidor. 
Till trädet till Östersjön försvårades genast från krigets bör- Östersjön. 

~~n genom en synnerligen noggrann tysk bevakning innanför 

Oresund och Bälten. D~ittill kom att Danmark , för att hindra 

att krigsoperalianerna skulle utsträckas t ill de danska farvatt-

nen och för att underlätta uppehållandet av förbindelsen mellan 

~~.danska landsdelarna » utlade mineringar i Bälten. Sjökriget 
1 Ostersjön tog genast från Ia·igets början den prägel, som det 
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sedermera bibehållit, nämligen att den tyska flottan gör upp
repade spanings- och anfallsfärder mot den ryska flottan, som 
huvudsakligen uppehåller sig i Finska viken och farvattnen 
däromkring. Finska viken utgör således för ryssarna ett stort 
förträtnigt bas'område, dit tyska flottan av fruktan för mine
ringar och torpedangrepp icke vågar intränga. Det har således 
fö-r ryssarna icke varit till någon nackdel, att de planerade 
dyrbara fästningsanläggningarna vid Reval och Porkala ännn 
knappast blivit påbörjade. 

De första skotten i Östersjön föllo redan den 2 augusti, 
då kryssarna Augsburg och Magdeburg bombarderade Libau, 
en tämlig·en värdelös operation, då hamnen redan övergivits så 
som örlogsbas. Under en spaningsfärd mot Finska viken rå
kade sedermera den 27 augusti Mag~deburg under tjocka gå 
på grund vid Ösel, varefter den besköls av ryska kryssare och 
sprängdes av egen besättning. Tyskarna hava för övrigt upp
bringat ryska handelsfartyg, varigenom rysk sjöfart i Östersjön 
så gott som upphört. Efter den 8 september, då ångaren Uleå
borg uppbringades och sänktes av en tysk jagare, upphörde 
för en tid trafiken mellan Finland och Sverige uneler rysk flagg. 

Ryssarna hava synbarligen hyst fruktan för en tysk land
stigningsexpedition till sydvästra Finland, vartill dock tyskarna 
icke förtogacle över tillräckliga krafter. 

Medelhavet. I Medelhavet befunna sig vid krigets början tyska slag
krys•saren Goeben och kryssaren Breslau. Den 4 augusti ut
förde dessa ·en demonstrativ bombard1ering av Bona och Philip 
peville, men blevo elen 6 i samma månad av överlägsna engelska 
stridskrafter instängda i Messina. I allmänmeningen ansågos 
de nog förlorade i detta farliga läge. Emellertid klarade de sig 
ur hamnen och lyckades undkomma till Dardanel1erna, varefter 
die inköptes av Turkiet, i vars tjänst de nu bära namnen >>Sultan 
.Javus Selim >> och >> Meclille>> . Den 28 september stängde, som 
blivit sagt, Turkiet Dardanellerna för sjöfart. 

I övrigt är från Medelhavet att anteckna, att den franslu t 
flottan hållit bevakning av Adriatiska havet, varest en del öster
rik·ilska hamnar bombarderats. 
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I främmande farvatten voro de tyska fartygen vid krigets Utomeuro-
ol d r·· d l d peiska far-början sa un a or e a e: vatten. 

I Ostasien pansarkryssarna Gneisenau o-ch Seharnhorst 
s-amt kryssaren Niirnberg, ävensom nio kanonbåtar och två 

jag1are. 
I Ostind~en kryssaren Emclen. 
I Ostafrika kryssaren Königsberg. 
I Atlanten kryssaren Karlsruhe. 
Vid Sydamerikas ostkust kryssaren Dresden samt vid Syd

amerikas västkust kryssaren Leipzig. 
Dessa kryssare hava med stor framgång bekämpat den 

engelsk a sjöhandeln, därvid särskilt Emden gjort sig bemärkt 
genom sina operationer i Bengaliska viken . Engelska amirali
tetet har å sin sida stationerat kryssare å de stora sjöfartsvä
garna, vilka kryssare doek ieke kunnat uppbringa sina raska 
motståndare. Däremot hava de engelska kryssarna i sin ord
ning uppbr ingat tyska handelsfartyg med den påföljd, att den 
tyska sjöhandeln praktiskt taget upphört, därvid ieke uppbrin
gade fartyg lagt upp i neutrala hamnar. Engelska amiralitetet 
uppgiver, att till slutet av september månad hade kapats 86 
brittiska samt 387 tyska fartyg. 

2:a skedet. 

Skedet innefattar i huvudsak oktober månad 1914. 
Sedan tys lm armeerna i väster efte-r slaget vid Marn e den Antwerpens · 

" ' . l" . f f fall. v--7 september samlats till den s. k . ,"\.ISne 1l1Jen, ortsattes ram-
ryckningen över Belgien mot Antwerpen, som föll den 8- 9 
oktober, var-efler belgiska kusten med Heist, Zeebriieke, Blan
kenberge och Ostende ner till Nieuport oekuperades av tyskar-
na, vilka åt belgierna lämnade endast västra delen av Väst
Flandern. 

Dessa händelser äro av högsta betydelse, dels för de nuva
rande krigs,operationerna, dels för en kommande fred. Tysk
land h ar för tiUfället nått havet i väster oeh komm.it i besittning 
av Antwerpens storartade hamn, vilken visserligen ieke utan 
kränkning av Hollands neutralitet kan för närvarande utnyttjas , 
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men som icke desto· mindre utgör en betydelsefull plats fö r 
framtiden . Både .engelsmän och holländar·e h ava i gångna tider 
l' r u k lat den konkurrens i halldel och sjöfart, som kunna utga 
från Antwerpen, och därför ofta strävat att med krigsvåld, trak
tater eller förbud döda den rika handelsstaden, som givetvis i 
tysk ~tgo skulle bliva en än fruktansvärdare konkurrent. 

NhoKrdsjön Med eld tyska framlrängandet till kusten uppkom ett kust-
oc analen. 

krig, i vilkel både land- och sjöstridskrafter deltoga och därv id 
engelska fartyg direkt underslödde generalen French's trupper. 
N.ärmast efter Antwerpens fa ll överskeppades talrika engelska 
trupp er från Ramsgate, Dover och Folkstone till Dunkerque, 
Calais, Boulogne och Dieppe. Till skydd för överskeppningar
na b öllos betydande sjä<s lridskrafter i dessa farvaUen, vmjämtc 
engelsmännen utlade ett minbälte av 5' bredd i sträckning un
gefä r från Ramsgate till Ostende, lämnande en segelränna när
mast kusten av Kent. Tyskarna hava icke heller kunnat hindra 
dessa för dem synnerligen besvärande transporter , ·ehuruväl så
,·äl jagare som undervattensbalar sökt sig ned mot kanalmyn
ningen, därvid den 17 ok tober de tyska jagarna S 115, S 11 7, 
S 118 och S 119 skötas i sank av engelska kryssaren UndauB
ted ·med hj älp av ·engelska jagare. Ett tyskt lasarettsfartyg 
Ophelia, som utgi.ck för alt söka efter skeppsbrutna, blev up p
br inga t av engelsmännen uneler förevändning att fartygel m ed
fört minor, men då detta visade sig vara oriktigt, förebars i 
stäHe t att fartygel var försett m ed radliotelegrafstation. 

Li1ksom under l :a skedet göra engelska kryssare och jaga re 
färder n1ot Helgolancls.bukten, medan de tyska fartygen i flera 
olika riktningar uppsöka engelska kusten. Härvid sänktes den 
7 oktober tyska jagaren S 116 utanför Emsmyn ning.en, medan 
engelska uncl enattensbåten E 3 elen 20 i samma månad för
störel es genom minsprängning i Helgol::mdsbukten. En tysk 
underva ttensbå t sänkte engelske kryssaren Hawke i no rra Nord
sjön och en annan tysk undervattensbåt engelska kryssaren 
Hermes utanför Dover. Den största förlusten för engelska flot
tan u tgör strandningen av slagskeppet Audacious å Irlands 
nordkusl, sedan fartyget antingen stött på mina eller sprängts 
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av underva ttensbåt. Fartyget lärer näppeligen kunna repa

reras . 
Å engelska sidan har man lå ngt utöver Londondeklaratio-

nens .ord och mening ytterligare skiirpt bestämmelserna angå
enide k rigskon lrabandsl'rafik , varigenom tyska nord sjökusten 
avs tängts från tillförsel även a v sådana varor, som i vanliga 
fall i ok e ~i ro att hänföra till krigskon traband'. 

I Östersjön har sjökriget under oktober månad visat sam
ma karakliir som förut, därvid ryska fioLLan hållit sig i mynnin
gen aY ell er inne i Finsk a viken, m edan tyska fartyg gjort spa
ningsfärder till dessa vatten. Under en elylik färdlyckades den 
10 oktober en tysk und ervattenshat sänka ryska kryssaren 

Pallada. 
Ryssarna hava följt sin allierades exempel alt genom kun

gjorda m ineringar långt utanför territor ialvattnet göra betung
ande inshinkningar i det fr ia h avets befarande för neutral sjö
fart. I mitten av oktober förklarades sålunda, att minor voro 
utlagd a utanför kustfarvattnen vid Åland och Rigaviken samt 
dessutom utanfö·r Finska viken, på ett område norr om para
leilen genom Da.gerort, som m·ot.svarar halva avståndet aY 
Östersjön mellan Hangö och S ~ockholms skärgård. 

.T ro ts sin vaksamma bevakning av inlopp.en till Östersjön 
vid Oresund och Bälten synas tyskama i slutet av oktober h af1 
misstankar, att några engelska und'crvattensbåtar lil{vä1 sm u g i! 
sig in i Östersjön. Åtminston e indrogos tillfälligtvis de tyska 
färj orna pft linjerna Gj.edser-Warnemiinde och Sassnilz-Trälle
borg. 

I Adriatiska havet fortsälter fransk a flottan avstängningen 
av Osterrik es adriakust samt bombarderar kustorter såsom Cat
taro m . fl. 

Den 29 oktober inträdde Turkiet i kriget såsom den tionde 
tnakten, och därmed blev även Svarta havet en sjökrigsskåcle
Plats, ehuru av m era lokal betydelse. Som förbindelserna land
vägen både för ryssar och än mer för turkar genom Kaukasien 
Och Mindre Asien äro dåliga och bristfälliga, hava de å gränsen 
n1.ellan TransJ,aukasien och Armenien kämpande landstricls
kTafterna stor fördel av sjöförbindelserna å Svarta hav et. Flat-

Östersjön. 

Adriatiska 
havet. 

Turkiet in
träder i 
kriget. 
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tornas uppgHter hava för övrigt varit att skada motståndarens 

sjöhandel samt förstöra hamnanläggningar m. m. Kriget bör

jade nyssnämnda dag med att turkiska flottan bombarderade 

Novorossijsk, Feodosia, Sevastopol och Oclessa, sedan - SOlll 

turkarna förrmäla - ryska minläggningsfartyget Pruth dessför

innan lagt minor utanför Bosporen. 
Det turkiska kriget i Kaukasien torde för centralmakterna 

näppeligen medföra annan hjälp än en lättnad av en eller an

nan rysk kår, som där kvarhålles eller ditflyttas från Polen . 

Av störr·e betydelse även i maritimt hänseende skulle turkiska 

operationer mot Suez och Egypten kunna hava blivit, då därige

nom de engelska förbindelserna till Indien skulle kunna även

tyras. För att förebygga delta skyndade sig England att till 

Egypten föra trupper från Indien och Australien , därvid engel

ska och japanska kryssare konvojerade transportflotto·rna. 

Krigetutom Dessa transporter haYa undgått den i Indiska Oceanen 

Europa. opererande kryssaren Emden, som under sin allbekanta 

chef, fregatt-kapitän von lVliiller, kapat bortåt 60,000 ton 

engelska fartyg och i Pulo-Pinang vid Malacka-sundet förstört 

ryska kt·yssaren Schemsschug och franska jagaren Mousquet. 

Kryssaren Karlsruhe under Kapitän zur See Liidecke har i 

.\tl:mten kapat 13 engelska ångare, och i Ostasien hava de tyska 

kryssarna Scharnhorst och Gneisenau efler en strid jagat engel

ska kryssarna Minotaur och Hampshire in till Honkong. 

Den ojämna kantpen i Ostasien mellan Japan och Tysk

land har hi,ttills utmynnat uti att japanerna besatt de tyska 

Marschallöarna, Marinerna och Karolinerna. Däremot höll sig 

Tsingtau ännu i oktober, där den 17 oktober japanska kryssa

ren Takaschiho sänktes av en tysk torpedbåt. 
Den tyska ostasiatiska eskadern under amiral von Spee 

hade i oktober gått över Stilla Oceanen till kusten av Chile . 

Därstädes befann sig också en engelsk kryssareavdelning, be

stående av pansarkryssarna Good Hope och Monmouth sam t 

kryssaren Glasgow. I slutet av oktober lågo de engelska farty

gen i hamnen Coronel, varom von Spee hade fått kännedom

Då engelsmAnnen elen l november gingo till sjöss , sammanträffa· 
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de de med elen tyska eskadern, samt tvingades till strid, under 

vilken Go-od I-Iope och Monmouth sänktes genom artiUerield, 

1n edan Glasg.ow lyckades undkomma till Valparaiso. (Se Tid

skrift i Sjöväsendet 1915 sid. 41 och 187.) 

3:c skedet. 

Delta skede innefattar i stort sett november 1914. 

Den 3 november förklarade brittiska amiralitetet hela 

Nordsjön föT krigsskådeplats, där alla handels- och fiskefartyg 

voro utsatta för de allvarligaste faror, dels till följd av minor, 

som engelska flottan sett sig nödsakad utlägga, dels till följd 

av r isk en att misstänkas vara ute i ur engelsk synpunkt otillå-

ten trafik. Handelsfartyg, som ville passera över Nordsjön, 

uppmanades att använda vägen genom Engelska kanalen utmed 

Englands ostkust till Farneöarna norr om Newcastle samt där-

ifrån till Linelesnäs i Norge. Denna väg var i själva verket en 

mycket farlig Yäg, då fartygen å ena sidan hade att undgå en 

icke fyrbelyst kust och på and1·a siclan minfält. Också hava 

Hera ångare strandat eller gått på minor å denna del av amira-

Htetet såsom säker angivna väg. Genom denna brittiska för-

klaring har begreppet om havens frihet, »mar·e liberum >> , åter-

förts till början av 1600-talet, då Hugo Grolins-en tid svensk 

ambassadör i Paris - med kraft kämpade i tal och skrift mot 

engelsmännens redan då påståelda rätt att betrakta norra At-

lanten med Nordsjön såsom sitt hav, >> mare clausum >: , en ford-

ran som sedermera legat nere i århundraden. 

Genom att reglera sjöfarlen över N ot·dsjön till vissa router, 

hava engelsmännen lättare kunnat kontronera trafiken till Tysk

land och på så sätt 1ned elt ytterligt tillämpande av krigskon

trabandsrätten kunnat utan a tt etablera blockad börja ett syste

Inatiskt uthungringskrig mot det tyska folket. Detta den engel

ska flottans tryck i Nordsjön kan bliva av avgörande betydelse 
för kriget. 

Englands åt
gärder i 
Nordsjön. 

Den 3 november var även såtillvida en märkesdag för lui- Tyskt anfall 
"et tt E 1 el l l el " r·· r·· t o ' d o motengelska 
t> - , son1 a - 'ng an s ~11s er a or ·ors a gangen se an ar- kusten. 

hundraden direkt angripits: en tysk kryssareeskader bombar-
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derade Yarmouth samt utlade minor därutanför, ä vilka under

vattensbåten D 5 förolyckades. I slute t av november fö·r1orade 

engelsmännen slagskeppet Bulwark, som i Sheemess spräng

des genom, som man förmodar , durkexplosion. Tyskarna å sin 

s.ida hava under färderna mot Englands kust förlorat U 18, 

som vid Skollland sänktes av jagaren Garry. Den 4 novem Ler 

spr~ingdes tys ka kryssa ren Ym'k på egna minor i Jadebukten . 

Under n ovemb er månad har i Östersjön iakttagits ett flertal 

drivande minor, vilka k ommit österifrån mot Gottland och 

svenska ostkusten och Yilka förs törts genom marinens försorg. 

För a tt slöra den turkiska framryckningen mot Suez h ava i Medelhavet 
och Svarta 

havet. Medelhavet engelska och franska farlyg bombarderat kusterna 

U tomeuro
peiska far

vatten. 

arv Mindre Asien och vid inre delarna av östra Medelhavet. 

I Svarta havet hava bombarderingar av kuslorter fortgatt 

och den 17 november utkämpades en strid mella n Goeben och 

Sevastopolsflotlan. 
De mest asgörande händelserna under detta skede intriif

fade på de utomeuropeiska farva ttnen. 

I Ostasien föll Tysklands utpost Tsing tau den 7 novem ber 

efter a l t i n~ira tre månader ha va motstått engelsmäns oeh 

japaners förenade anfall från både land och sjösida. Denna 

Hksom övr,iga förlorade koloni,er kan Tyskland numera åter

vinna endast på slagfälten i Europa. 

För att uppfånga den för motståndame så besvärliga krys

saren Emden hade i Indiska oceanen utsänts engelska, austra

liska och japanska kryssare. Den 9 november överraskades 

Emden av australiska kryssaren Sidney vid Kokosöarna utan

för kusten av Birma (östra delen av Bengaliska viken) där en 

styrka på omkring 40 man m1der kapitänleutenant Miicke var 

sänd i land för att förstöra radiotcl egra:fstation en. Em clrn 

tvingades aU upptaga strid under ogynsamma förhållanden och 

hennes 10,5 kanoner v·oro giv·etvis underlägsna Sidneys 15 cm. 

bestyckning. Emden blev sönd erskjuten, sattes. på land och 

förstördes, varefter överlevande av besättningen, däribland che

fen fregattenkapitän von MiiJler togos till fånga. Ett bevis på 

den frejdi;ga beslutsamhet , som efter allt att döma känneteckna r 
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den tyska flollan , lämnar kapitänlentnant von Mi.i ck e med sin 

)andsl:igningskår: cle bemäktigade sig en vid stranden liggande 

skonare, hissad e segel och gåvo sig i väg p å en mer än äventyr

J'ig färd, vi lk en över Indiska ooeanen förde dem till det med 

Tyskland al1ierade Turkiets kus t vid Hadeida i Röda havet, 

dlärifrån de under åtskilliga strapatser togo sig fram till syriska 

järnvägen, som bringade dem till KonstantinopeL 

Ej 1:\ngt efter Emdens förlust blev tyska kryssaren Königs

berg, som löpt in i mynningen av Hnfijifloden i tyska Ostafrika, 

inneslängd av engelska kryssaren Chatham samt nödgad att 

tidfsvidare lägga upp o<:h anordna försvar p å stränderna runt 

om förtöjningspin tsen . 

Engelska amiralitetet bildade i november en särskild eska- Slaget vid 

f Falklands-
der ör att i vattnen ].-ring Sydamerika jaga efter amiral von öarna. 

Spees eskader , som efter slaget utanför Coronel elen 1 novem -

ber med sig förenat lätta kryssarna Leipzig och Dresden samt 

fortsatt uppbringningarna. Mot slutet av n ovember had e von 

Spee gått över till Falklanrdsöarna, där han den 8 december vid 

Port Stanley anträffade engelsmännen. Den lyske amiralen 

kände synbaTligen icke vilken betydand e styrka som låg vid 

Port Stanley och angrep hastigt. 

Där befann sig emellertid under amir al Sturdee en styrka 

beståend e av slagkryssarna Invin cible och Inflexihie från Me

delhavet, slag.skeppet Canopus, pansarkryssarna Carnarvon, 

Kent och Cornwall samt kryssarna Glasgow och Bristol. Den 

engelska styrkan förfoga de ö':er en bredsidesvikt av 9,500 kg r . 

mot 2,050 å den tyska sidan och striden avgjordes g~enom den 

a,rtilleristiska övervikten. 

Efter tre timmars strid gick Scharnhorst till botten med 

amiTalsflaggan i topp och alltjämt skjutande. Samma öde 

drabbade ock Gneisenau och Leipzig. Niirnberg och Dresden 

Undkomino, m en Niirnberg blev efter två dagar uppbringad 

Och förs törd . (Om striden s·e Dansk tidskrift f& s0vresen 

1915 sid . 244 och Tidskrift i Sjöväsendet sid. 145 .) 

Denna seger för de engelska vapnen lättade i betydande 

lllån hekym r,en för EJ1glands sjöhandel , vilket genast förmärk-
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tes på försäkringspremiernas fall. Ententens sjöhandel på 

världshaven kunde obehindrat pågå, medan centralmakterna 

voro helt avstängda från denna förmån. 
Visserligen opererade Dresden ännu någon tid till den 14 

mars 1915, då den i Cumberlandhamnen vid ön Mas-a-Teirra i 

Juan Fernandes ögruppen blev sönderskjuten av Kent, Glas

gow od1 hjälpkryssaren Orano, en neutralitetskränkning, som 

från Chilenska regeringen framkallade en mycket allvarligt av

fatlad protest. Karlsruhe och några tyska hjälpkryssare vo ro 

också någon tid fortfarande i verksamhet, men praktiskt taget 

avslutades de tyska operationerna i utomeuropeiska vatten m ed 

sjöslaget den 8 december 1914. Beträffande noggrann redo

görelse för och bedömande av dessa tyska operationer utom 

Europa torde få hänvisas till >> Den tyska ostasiatiska eskaderns 

öde11» av D. Landqvist, marinlitteraturförening-ens förlag. 

4:e skedet. 

Nordsjön. Detta skede kan räknas från början av december 1914 till 
mitten av februari 1915. Perioden kännetecknas av en stor 

livlighet i Nordsjön, därvid torpeder, minor och flygvapen 

sökt åstadkomma största möjliga fördärv. Den 16 december 

riktade tyska kryssare ett nytt anfall mot Englands ostkust, 

därvid sjöstäderna Harllepol, \V est Hartlepol, Scarborough och 

Whitby bombarderades. Sannolikt kastades också minor, ty 

dagm·na närmast härefter registrerades många minolyckor å 

engelska kusten. Julfriden i Nordsjön beg,icks på så sätt, att 

själva juldagen en engelsk kryssareavdelning gjorde en framstöt 

mot Helgoland'sbukten, där sju flygbåtar uppsändes till anfa ll 

mot Cuxhav,en. Luftanfallet möttes från tysk sida av u.-b:l.la r, 

två Zeppelånare och flera flygbåtar. Fyra av de engelska flyg

båtarna förolyckades, ehuru bemanningen på de flesta rädda

des. Nyårsnatten träffades engelska slagskeppet Formidable 

utanför Plymouth av en torped från tysk undeirvattensbftt. 

Efter att hava avgivit den om hjältemodig uppfattning vitt

nande signalen till närvarande engelska fartyg att skynda ha rt 

för att ej råka i samma fördömelse, gick Formidable till botten· 
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Vi komma så ö'ver till 1915, som omedelbart utgör föremål Ar 1915 in-
för denna årsberättelse. träder. 

Nyål'et inleddes från tysk sida med ett anfall av 16 flyg

maskiner över Dunkerque och den 19- 20 januari följde ett 

större luftskeppsanfall över Englands ostkust. Dessa luftanfall 

]1ava givetvis vållat mycket bekymmer och förbittring samt 

någon ringa lokal skada, men i det stora hela hava de ej varit 

av större inverkan. 

Krigels fjärde större sjödrabbning ägde rum i N ordsjön Slaget i 

den 24 januari 1915. Förloppet härvid var följande. Den tyska ~tj~~J.ö~~~~1 

aktiva flottans slagkryssareeskader bestående av slagkryssarna 

Seydlitz (flaggskepp), Moltke och DerfTlinger samt pansarkrys-

saren Bhicher, förstärkt med fyr:;t kryssare från spaningsgrup-

perna nämligen Kolberg, Stralsund, Graudenz och Rostock 

jämte jagarflottiljer och u.-båtar lämnade natten till den 2,1 

januari Helgalandbukten och styrde med västlig och därefter 

nordvästlig kurs förb~ Helgoland ut i Nordsjön förmodligen i 

änd'amål att verkställa någon offensivoperation mot de engelska 

kusterna. Singkryssarna gingo i kolonn med de lätta kryssarna 

och jagarna framsända som förhevalming. Eskadern stod un-

der befäl av konteramiralen Hipper. Vid samma tillfälle be-

fann .sig en engelsk kryssareeskader i östra delen av Nordsjön, 

synbaTlig,en framsänd mot Helg,olandshukten för offensiv spa-

ning. Denna eskader, vilken stod under viceamiralen Beatly's 

befäl, utgjordes av l :a slagkryssareskadern: Lion (flaggskepp), 

Princess Royal, Tiger, New Zeeland - - förande konteramiral 

Moore's flagg - och Indomitable, förstärkt med lätta krys-

sarna Southampton, cmnmodoren Goodenough's standert. Not-

Lingham, Binningham och Lowestoft samt de under comnio-

doren T yrewhitts befäl stående kryssarna Arethusa, Aurora och 

Dndaunted med dem tilldelade jagareflottiljer. 

I dagningen den 24 gick denna engelska styrka med syd

osmg kurs, pansarkryssarna i kolonn de fyra lätta kryssarna 

bahord om dessa samt Tyrewhitts flolliljer framsända på för
bevaknin cr 

t>· 

Tidsk1·i{t i Sjöväsendet. (j 
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Kl. 7,20 f. m. da elen tyska eskadern befann sig omkri ng 

120' från Helgoland, kommo Kolberg och Aurora i sikte av 
varandra och öppnade genast eld, vilken observerades från hu. 

vudstyrkmna, som ock hi"irom genast erhöllo· radiomeddelan. 
den . Amiral Beatty beordrade nu samtliga sina lätta kryssare 

och jagare att spana i syd-sydostlig riktning samtidigt som han 
med sin huvudstyrka log samma kurs och satte t jugotvå knops 
fart, vilken far t gradYis ökndes till 28 1

/ 2 knop. Då amiral 

Hipper i sin tur erhållit meddelande från sina spaningsavel el
tunga att »8 fi entliga , stora fart yg äro i sikte », gjorde han e1 1 

16 grader s gir och tog sydosllig kurs för att utkämpa striden 
mirmare eget basområde, där u.-bålar och minor skulle kunna 
möta hans motståndare, och där han Hillare kunde undan
draga sig överlägsen styrka. Kl. 7, 30 f. m . kom. mo huvudstyr
korna i sikte av varandra p{t 14 nautiska mils avstånd, därvid 
engelsmännen hade tyskarna pi't sin babords bog. Tyskarnas 
lätta kryssare sändes nu åter för eller babord om sin huvud
styrka och även de engelska lätta kryssarna lämnade skjutfältet 

fritt för slagkryssarna för att hålla sig till hanels och griva nåde
stöten åt sådana fientliga fartyg, som genom slagkryssarnas eld 

blivit »lame ducks >> . 
Som slaget så gott som uleslutancle kom att utkämpas m el

lan de större fartygens sv[u:a artilleri kan en styrkejiimförelsc 

inskränkas till några enkla data. 

Engelska styrkan: 
Slagkryssaren Lion... ... depl. QO,OOO ton 28,5 knop 8 st. 34,3 cm. k. 

, Princess Hoyal 26,800 , 28,5 , 8 , 34,3 , , 
, Tiger . . . . . . . . . . . . 28,500 , 28,5 , 8 , 34,3 , ., 

" 
N e w Zeeland... 19,100 , 26,5 , 8 ,, 30,5 ., ., 

" 
Indomitable 17,600 , 26 , 8 , 30,5 ,. ., 

--"'Sc-u-n-1 m--'-a- 1-:-:2=2, 000 ton 

Tyska styrkan: 
Slagkryssaren Seydlitz depl. 25,000 ton 28 knop 10 st. 28 cm. k. 

,, Moltke ....... ... .. , 23,000 ,, 28 " 10 " 28 ., ,. 
, Derfflinger...... , 26,600 , 28 ,, 

Pansarkryssaren Bli.1cher ...... , 13,800 , 25,8 , 
Summa 90,400 ton 

8 " 30,5 ,, ,, 
17 ,, 21 " ., 
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Den engelska artiller iöverlägsenheten var således betydan
de, och torde en engelsk bredsida kunna bedömas varit dubbelt 

så stark som en tysk. 
Amiral Beatty girade så småningom till en med tyska hu

vudlw lonnen parallell knrs, sydos t, och med fräsande fart Hl

sade h ans slugkryssare fram till elt för deras artineri lämpligt 
eiclavsLånd. Hm1s fartyg pressades hi.inid upp till 28,;:; knop 

och i sin rappocrt omnämner amiralen i berömmande orq ma
skinpersonalens arbete, därvid han särskilt omnämner New 
Zeelan d och Indomitable, vilkas högsta fart ej var b eräknad 
över 26 i1. 26, 0 knop. Dä aYslåndeL mellan engelske ledaren 
Lion och Lyska slutaren Bhicher nedgått till 18,000 meter for
merade Beatty en flankformering med liten pejlingsvinkel, var
på Uon kl. 8, 33 f. m . öppnade elden och sköt därvid med jämna 

mellanrum enstaka skott. Lion pejlade då Bhicher kranbalks
vis om babord. Under en kvarts timma föllo skotten för kort, 
men kl. 9, 0 erhölls förs ta träffen i Bhicher, varerfter Lion över
gick Lill regelbunden salvelcl. Fem minuter senare öppnade 
Tiger samt därefter Princess Royal eld mot Bliicher, och Lion 
flyttade sin .eld till tredje fartyget, DerfTlinger, i tyslw kolon
nen . Denna hade under den beskrivna jakten, med hänsyn 
till Bliichcr icke kunnat sätta högre fart än 25 knop. Tyskarna 
bildade flankformering med formeringslinjen vinkelrätt mol 
skottriktningen och öppnade eld mot Lion kL 9,1., f. m. Av
ståndet som höll sig mellan 16,000 och 17,000 meter, medgav 
icke någon verksam .eld fr{m Bliichers 21 cm. kanoner. Kl. 

9,35 öppnade N e w Zeeland eld mo t Bliich er, då Princess Roy a l 
flyttade sin eld till Derfflinger. Kl. 3

/ 4 1 O syntes de tyska ja
garna h acft för aYsikt a tt anfalla, men höllos tillbaka aY Bealtys 
kryssare och jagare, vilka rusade fram till avvärjande, Lion 
flyttad'e nu .s~n eld mot Seydlitz. Tyskarna fördelade sin eld 

lllot engelsmännens tre främsta fartyg. Eldledningen var å 
önuse sidm· utmärkt och träffarna föllo allt tätare. Härvid hade 
Bli.icher bland annat fått en svår träff i maskinrummet och 
börjat sacka efter formeringen. 

Under trycket av den engelska elden och under skydd av 
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från jagarna utsända rökmassor girade de tyska kryssarna ost
vart och därefter nordvart hän för att öka avståndet till sin 
motståndare. Då denna manöver observerades av amiral Beat
ty, lät han sina kryssare med formeringslinje i nord-nordväs tlig 
riktning gira efter tyskarna, uppdrivande farten till högsta 
möjliga. 

Kl. 10,48 f. m. synes Bliicher, som nu låg långt skild från 
sina landsinän gira bahord hän med svår slagsida och till synes 
svårt ödelagd. Indom..itable framsändes för att besegla hennes 
öde och kl. 11,30 f. m. kantrade Bhicher och sjönie Engelska 
lätta kryssare och jagare gingo fram och räddade 128 man av 
besättningen. 

Under tiden hade övriga stridande fortsatt i ostlig huvud
r iktning. Då vid 11-tiden u.-båts-periskop observerades fr an 
den engelska styrkan, girade amiral Beatty babord hän. Strax t 
efteråt fick Lion en av beskjutningen förorsakad svår maskin
skada och ändrade kurs till nordväst. Som denna skada inte 
kunde inom kort tid avhjälpas, tillkallades jagaren Attack för 
att överföra amiralen till Princess Royal, varest han embarke
rade kl. 12,2 0 . Då befintligheten av tyska mineringar och u. -bå
tar blev alltmera sannolik i samma mån som de stridande 
styrkorna nalkades I-Ielgoland, då vidare Lion fortfarande låg 
redlös och även övriga fartyg såsom Tiger och Princess Royal 
lidit en del haverier, avbröt amiral Beatty striden, girade ba
bord hän nordnnrdvästvart för alt åter uppsöka Lion. Detta 
fartyg var fortfarande ur stånd att använda maskinerna, varför 
Indomitable beordrades taga L i on på släp. Hela engelska s Lyr
kan återvände därpå till sina stationer för att reparera. 

Ä ven de tyska kryssarna fortsatte till sina basa· för alt 
reparera, varav särski lt Derfilinger och Seydlitz voro i behov. 

Under striden kas tade ett tyskt lufts·kepp bomber mot de 
engelska fartygen - enligt engelsk version n1>ot just de fartyg, 
som voro sysselsatta att rädda Bliichers besättning - men bom
berna synes icke hava träffat. 

Bliichers sänkande var en betänklig förlust för tyskarna. 
I deras rapporter påstås, att de i sin ordning sänkt en engelsl• 
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l a)- 1·y·ssare Ticrer men detla förnekas bestämt från engelskt s av '\. ' ;:, ' . 
håll. Då tyska rapporter, särskilt de från Moltke och luftskep-

et, vidhöiio, att en engelsk slagkryssare gått till botten, upp ·· 
~tår en ganska egendomlig kontradiktion. En möjlighet att 
förena motsättningarna är den, att Moltke och luftskeppet m. fl. 
mycket riktigt sett en kryssare gå under, men att detta var 
Bliicher , som sackat långt efter och kommit in bland de eng,el
ska fartyg,cn. Rök, disa och fö.rvirring kunna lätteligen för
klara misstaget, desshellre som överbyggnader m. m . å Blii.cher 
voro så sönd-ersl<jutna och brända ~u någon fartygs,igenkänning 
på långt h å ll ej kunnat sk e. Hypotesen kan leelas vidare d_äl:
hä:n , alt tyska jagare, som på långt avstånd skulle hava avgivit 
torpeder mot ett skadat engelskt fartyg i själva verket skjutit 
mot Bhicher. Simile så varit, vållades därigenom ingen ändring 
i sakläget beträffande Bliicher, som det oaktat hade sitt öde 
avgjort. 

Fartens betydelse i taktikens tjänst har med all tydlighet 
frmngått ur erfarenheterna fr ån det skildrade slaget. Den höga 
farten gav möjlighet för eng'lelsmännen att åstadkomma en 
eftersträva'd drabbning och att härunder hålla ett för dess ar
tilleri gynsamt avstånd. Den räddade också de engelska far
tygen .från u.-båtsanfall. A andra sidan bands amiral Hippers 
eskader av Bliichers fart och det hade under alla förhåiianden 
vari t bättre, om detta fartyg ej varit med. Dess 21 cm . k ano 
ner voro icke vuxna eskadrarnas övriga svåra artilleri och 
kryssaren blev därför ett gagnlöst offer, som ingen eller ringa 
verkan kunde åstadkomma. Däremot hävdade 28 cm. kano
ner väl sin plats, ty - om Bli.icher borträknas ·- torde ska 
dorna å de båda stridande sidorna kunna betraktas som unge
fär likvärdiga. Betydelsen av en god eldledning och systema
tisk eldfördelning har kraftigt framträtt. 

Huruvida maskinskadan å Lion förorsakats av torpedträff 
eller artilleribeskjutning har icke blivit känt, ej h eller om Blii
oher före dess s~inkande jämväl träffats av torped, ett spörsmål, 
som i sistnämnda fall är av mindre intresse, då fartyget det 
oaktat var bringat till sjunkande tillstånd. Ehuruväl sålunda 
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både jagare och u.-bålar för all ej tala om Zeppelinaren del

toga i denna fullt moderna sjödrabbning, blev artilleriet nt

slagsgiva n de och dagen bl e,· en det nuiicla , Yälledda artilleriets 

dag par preference. 

(Om slaget se Tidskrift i Sjöväsendet 1915 sid. 150 och 

190, Dansk Lidskrift för Sov~esen 1915 sid. 255 fl'.) 

Liksom förut i Östersjön har und er 1915 års början även i 

Nordsjön minor kommil i drift i en för sjöfar~en oroande grad . 

Ett icke väsentligt an tal N ordsjöminor a v engelskt ursprung 

ha va d rivit in genom Skagerack och nått fram till svenska Yi"ist

ku slen. 
l Östersjön kännetecknas detta skede aY ett fortsalt min

krig. Den 7 december sänktes efter minsprängning utanfiir 

Mäntylnoto i Finland svenska ängarna Luna, Norra Sverige 

och Everilda. Vid bedömandet av denna sorgliga händelse 

måste ihågkommas , atl Tyskland för sin del icke godtagit den 

konvenlian i I-Iaag 1907, som förbjuder minering mot handels

sjöfarten, ,·i lket dock för oss icke förminskar händelsernas be

ldagliga art. I januari spriingdcs Gävle~\ngarna Alms och Drot t 

på minor ulanför Rmm10. Utan att dementeras fr ån Tyskland 

uppgives att k ryssaren Friedrich Karl s lm Ile hava förlist, som 

man förmodar efter spiingning av minor. 

Som under december m~macl farvaUnen ej blo.U i inre dele11 

av finska viken utan även vid Hillsingfors och Abo tillfrysa, har 

rysl.;;a flottans verksamhet bundits. Rys•slands sjöhandel i 

Östersjön torde kunna belraktas såsom helt och hållet upphörd, 

dock alt en direkt förbindelse Aba--Slackholm sedermera ål(' r 

upptagils. 
I Adriatiska h<wet rönte fransmrinnen en svår förlust , då 

flaggskeppet Courbet, ett fartyg av nyaste typ, sänktes av öster

rikiska undervallensbåten U 12. - En fransk und ervatten shat 

Curie har skjutils i sank av österrikiska bevakningfartyg och 

kustbatterier. Italien har utnyttjat tillfället, då ingen kunde 

lägga sig i vägen, atl besätta Valona på östra kusten av Adrin

tiska hrl\·et. Blir besillnin@en permanent, har Italien än ytter

ligare förbättrat sitt marinpolitiska läge i dessa fm·vatten. De 
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a!Li·erad e flottorna i Medelha,·el, till vilka även ryska kryssaren 

Askold från Ostasien anslutit sig, hava fortfarande sökt oroa 

1 urkarna.s framryckning mot Suez genom beskjutningar av 

Mind re Asiens och Syriens kustorter. Härunder har franska 

kryssaren Charner förlist. En mycket djärv bragd utfördes av 

engel'ska undervattensbålen B 11, som utan hinder av Dm·da

nellerf:orten trängde in förbi dessa och torpederade det gamla 

turkiska pansarskeppet Mcssucliji., varefter B 11 återigen gick 

ut till sjöss. Synbarligen är den turkiska opinionen av vana 

mindre känsJ.i.g för materielbrister hos flottan, då man i del offi

cie11a meddelandet föredrog att tillkännagiva att Messudiji sjun

kit till följd av läcka i sliillet för genom Lorpedträff. 
I Svarta havet slutJ.igen hava förekommit en del mindre Svartahavet. 

väsentliga händelser, .diirvid särskilt Goeben och Breslan tagit 

livlig del. Krigshiindelserna hava särskilt förlagts till Mindre 

Asiens nordkust mellan Bosporen och Sinopc (Heraklia, Songul-

dak och Amassa) , trakten av Batum och Sevastopol. De ha 

innefa ttat rekognosceringar, mineringsförelag, besk.iutning av 

kustorter o. d. 
Den 7 januari råkade Goeben träffa minor utanför Bospo

ren, varigenom hon blev stridsoduglig för flera veckor framåt. 

Avsh1Lningen av sjökrige ts fjärde .skede kännetecknas av 'l'y1~i~ föb::a

den tyska förklaringen av den 4 februari 1915 om Nordsjön träfJande 

m. fl. vatten såsom krigsomräd e, vilken förklaring i flera fall N ord sjön. 

påmånner om elen engelska kungörelsen av 3 november 1914. 

Den tyska kungörelsen lyder sålunda: 

l: o. Farval tnen kring England och Irland, hela engelska 

kanalen däri inbegripen, förklaras härmed för krigsområde. 

Prån den 18 februari 1915 kanuner varj-e fientligt handelsfar

tyg, som anträffas på delta område, att fö-rstöras utan att det 

alltid kommer att bliva möjligt att avvända de faror, som hota 

besättning och passagerare. 

2:o) Även neutrala fartyg äro på krigsområdet utsatta för 

fara , då diet på grund av missbruk av neutral flagg, som före

kommit på engelska regeringens föranstaltande, samt till följd 

av sjökrig-ets tilfällighet·er ej alltid kan undvikas, att angrepp, 
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som äro avsedda att träffa fientliga fartyg, även träffa neutrala 

fartyg. 
3:o·) Sjöfa,rten no-rr om Shetlanclsöarna, i östra delen ay 

Nordsjön och inom ett bälte av minst 30 sjön1ils bredel län gs 
nederländska kusten är icke utsatt för fara. 

Den neutrala handelssjöfarten kom genom de krigförand es 
åtgärder i en mycket kritisk belägenhet. Tyskarna anvisa vä
gen no-rr om Shetlanclsöarna, engelsmännen vägen genom Ka
nalen. I båda fallen hotas man med torpeder och minor. Si
tuationen är sålunda långt ifrån skämtsam, särskilt seelan den 
skyddande nationalflaggan icke längre är nog aU verkligen iden
tifiera ett neutralt fartygs egenskap alt vara neutral egendom. 
Frågan om hirs,sancle av neutral makts flagga har just vid slulrt 
av fjärde perioden blivit aktuell genom att brittiska amiralite
tet - såsom ock tyskarna påpeka - anvisat utvägen för sina 
handelsfartyg alt hissa falsk flagga. Ett fartygs nationalitet 
betecknar dess egenskaper att ägas av viss stat eller personer. 
tillhörande viss stat, ·inom vilket fartyget sålunda har hemorts
rätt. Nationaliteten erhåller sitt synliga uttryck genom förande 
av nationalflaggan. Flaggan är därför en stats egendom och 
det ligger utan tvivel något ay stöld uti att hissa en främmande 
stals färger, vilket ~i r dessmera förkastligt, därest förfarandet 
kan utlämna neutrala fartyg för allehanda farm· eller under
gång. En modern uppfattning torde helt och hållet komma 
att fördöma bruket av falska flaggor, vilket av »Institut dc 
clroit inlernationel» å möte i Oxford 1913 betecknades som 
» un mo y en perfide et bm·bare». 

5:e skedet. 

Operationer Under detta skede, omfattande ticlen från mitten av febru-
å Ots;~on - an till och med maj 1915, inträffade viktiga händelser å östra 

lanclfronten. Under ticlen 7-26 februari pågick det våldsam
ma vinterslaget vid de Masuriska sjöarna med sin höjdpunkt 
den 21 februari,, då Hindenburg vid Augustow tog öv,er lOO,OcJO 

ryska fångar. A Karpaterfronten hade visserligen tyska syd
armen börjat sin offensiv i slutet av januari, men denna möttes 
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qnder februari och mars av ryska motanfall, som bringade 
;
1
uvuddelarna av Galizien under ryskt välde. Lemberg föll och 

przemysl kapitulerade .elen 22 mars. Då ryssarna hotade att 
härifrån övergå Karpaterna och tränga ned på Ungerns slätt
land, bildades under april Mackensens arme, som med slaget 
vid Gorlice den l maj inledde de omfattande operationer, vilka 
ej blott h ejdade elen för centralmakterna så farliga ryska offen
siven utan jämväl kastade om hela rörelsen och under nästa 
skede bringade ostfronten många hundratal kilometer över Po
len ooh 'in i Ryssland. 

Intress·ena till sjöss under detta skede samlas helt och hållet 
till Tysklanels undervattensbåtsblockad av de engelska kusterna 
vid N ordsjön och Atlanten samt till de allierade västmakternas 
på,bö'l·jade operationer i östra Medelhavet mot Dardanellerna. 

Den tyska undervattcnsbfttsblockaclen - om nu detta ut
tryck kan användas -- vilken kungjordes den 4 februari att 
träda i kraft den 18 i samma månad, tilldrog .sig på sin tid stor 
uppmärksamhet samt molsågs Lilll sina verkningar med mycken 
spänning. Blockaden utfördes uteslutande med undervattens
båtar , vilka härvid med skicklighet och käckhet uppträtt ej 
blott i Nordsjön utan även i Engelska Kanalen, i Irländska sjön 
och runt Skottlands kuster. Företagen hava visserligen i och 
för sig och i förhållande till dc svårigheter, under vilka dc bli
vit utförda, krönts med en viss framgång i det att ett tiotal 
ångare i veckan torde hava blivit sänkta, men sedda i samband 
mecll krigcl i dess helhet och ställda i förhållande till hela sjö
farten på de brittiska öarna, måste effekten anses ganska ringa. 
Ty när bortå t 700 ångare i Yeekan under normala förhållanden 
inkomma till engelska hamnar betyder det för landets tillförsel 
föga om ett tiotal härav gå förlorade. Blockaden har natur
ligtvis alltid förorsakat en del rätt avsevärda bekymmer, i be
tydande grad höjt försäkringspremier och fraktsatser och åstad
kommit vissa svårigheter med sjöfolket, men den kan icke 
sägas hava vållat något hämmande av den engelska tillförseln. 

Operationerna hava givitvis kräft sina offer bland de tyska 
Undervattensbåtarna , ay vilka r edan uneler detta skede 4- 5 

Tyska 
u-båtsbloc

kaden i 
Nordsjön. 
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torde hava gålt förlorade, däribland U 8, U 12 och U 29, den 

sislniimnda förd av U 9:s berömde chef kapiti:in-leutnant W ed. 

dingen, som diirmed slutat sin bragdrika med dubbla j ärnkor~ 

och Pour le Merile krönta krigarbana. 
Västmakter- De allierade viisimakternas anfall mol Dardanellerna utgör 
nas anfall 

mot Darda
nellerna. 

en av de miirldi,gnste ep,isoderna i det nu pågående kriget. Det 

kunde till en början tänkas att anfallen företagits endast i de. 

monslrati,·t syfte och med den .dubbla avsikten a tt dels binda 

turkiska stridskrafter och cliirigenom undandraga dem fran 

anfallsrörelsen mot Egypten eller från fronten i Kaukasien och 

de:ts att öka modet och h ågen hos en eller annan Balkanstat a lt 

sälla sig t ill de allierade eller fttminstone hålla dem borta fran 

centralmakterna. Allt talar dock för att hbir fö-relåg något m era 

iin blott en demonstration. För det första måste det anses sa

som givet att ententen inför sina :Medelhavsbesi llningar och 

sina muhammedansk a välden i :1llmänhet m åste vara mycket 

mån om sitt anseende, och detta skulle lätteligen bliva m inskat, 

om deras förenade Hottor komme till korta inför sultanens ka

noner och minor i Hellesponten. Vidare i:i r det också av elen 

om fattning, med vilken de allierad e igångsalt företaget, tydligt, 

n tl h ii. r gällde all var. 
Och allvarligt nog var i sanning detta företag. Om rlet 

hade lyckats, öppnades fri väg för de allierades t1ottor genom 

Dardanellerna, l'vlarmarasjön och Bosporen, skiljdes det europe

iska Turhet frfm det a sia liska, betvingades Konstantinopel 

och vunnes fullt herravälde på Svarta havet, med ell ord T ur

kiel kunde anses vara ur räkningen ej blott för detta kr ig, u tan 

ock framdeles , och de orientaliska frågorna kommo i en för Yi r

ring smn aldrig tillförenc. Till den grad gällde det här för 

England och Frankrike att nedkämpa Tyskland, att de ej drogo 

sig för alt gentemot Tysklands a llierade Turkiet rikta en poli

tik, som gick stick ·1 stäv mot vad de själva kämpat för i långa 

tider förut. Ty såväl under Krimkriget som under 1877 ---78 

{trs rysk-turkiska krig som ock el jest hava västmakterna gjo rt 

vad de förmått för att skydda Turkiet mot Ryssland, medan de 

nu med all kraft sökte slå ned Turkiet för att hj älpa fran1 

Ryssland. 

-!:Il-

Vi skola h~ir till en början lämna en översikt av Dm·da- Dar~3:neller-
.l. cd d lt d . . f b . 91~ 'd pOSlttOnen. neJl erposi ·tonen sa an en gcsta a c s 1g 1 e ruan l D VI· 

tiden för inledandel ay Yäslmakternas med så stora anstalter 

igångsatta men så snöpligt ~1\-slutadc ak tion mot Turkiets hjärta. 

pardanellcrna eller stmdet mellan Egeiska havet och Marmara-

sjön är ungcEir 70 kilometer långt och begr~insas å ena sidan 

av Mindre Asiens fastland, å den an dra .sidan a,- Galipolihalvön. 

I väs tra mynningen utanför Seddul-Bahr och Kum-Kale har 

sund et en b redel ~w 5- 6 kilometer men smalnar i krökarna 

vid Chanak Dc h N aga r a till 1,300 meter. Galipolih alvöns slutt-

ning: mot Dardanellersundct i:ir i allmänhet ganska brant, men 

ännu branl::n·e .slullar halvön nordvi.ist och norr ner mot Sm-os-

bukten. A asiatiska sidan iir landskapet mera u tbrett och stran-

den, vettande mot Kaninön och Tenedos, mera otillgänglig till 

föil'jd av stengrundningar och bankar. 
Vattnet i Dardanellerna är shindigt utströmmande mot 

Ä~eislw h avet och s trömmen löper pä de smalas te ställena med 

5 knops fart. 
His torien om strider och befästningar å Galipolihalvön eller 

vid Hellesponten förlorar sig i den klassiska forntiden. De nu

varande befästnin gsanläggningarna härstamma från Muham

med II:s tid, ehuru de senare mångfaleliga gånger ombyggts och 

m-oderni,seraLs, om ock ordet modern i ottomansk mening· icke 

får giYas dess vanliga europeiska betydelse. 

Anläggningarna kunn a uppdelas i tre huvudgrupper: en 

yttre sjögrupp ft ömse sidor vid DardaneDernas utflöde i Äge

iska havet, en inre, starkare sjögrupp å öms·e sidor vid sundets 

stnalast e del samt en lnnclgrupp vid det smala niis, Bulair-pas

set, som förbi111der Galipolihalvön med europeiska landet. 

Den yttre sjögrup pen innefattar å europeisk a siclan föl
jande verk: 

l. Fortet Ertrogul, högt beläget invid Ga1ipolihalvöns syd

ligaste spels, Kap Helles, bestyckat m ed 8 st. 24 cm . kanoner 

Och haubitsar. 

2. Stcnforlet Seddul-Bahr uppfört i anslutning till ett gam

Inalt slDtt n v samma namn. Verket är fyrkantigt , försett med 
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hörntorn samt användes Lill arsenal. Bestyclmi~1g 6 st. 24 - 2s 
cm. kanoner (enligt annan uppgift e tt 30-tal 15- 10 cm. ka. 
ncner). 

3. Strandbatteriet Eski- Hisserlik l Bestyckade med 12 st. 
4. Strandbatteriet Aj-Tabija ( 24- 28 cm Krupp kan. 

5. Fortet Kum-Kale, ett nybyggt verk intill ett gammalt 
med samma namn. Bestyckning: 4 st. 28 cm. kanoner, 6 st. 
15 cm. fällkanoner och N ordenfeltskanoner. 

6. Orchanije-batleriet på en höjd bakom Kurn-Kale med 
7 st. 24 cm. kanoner. 

Till denna grupp kunna ock räknas: 
7-8. Dardanus och Erenköjbatterierna med 10 st. 15 

cm. kanoner från Krupp. 
Den inre sjögruppen kan anses bö-rja å europeiska sidan 

med: 
9. Suandere-batteriet och å den as,iatiska med 
10. Kephes-baltcriet. Dessa äro jordverk med i allmän-

hel lätLm·e pjäser till antal, som växla i olika uppgifter. 
Mellan batterierna ligger en minspärrning. 
A europeiska sidan märkes vidare inom inre sjögruppen: 
11. Tldiz-batteriet i en backsluttning, 100 meteT Ö·ver stran-

den, är bes·tyckat med 14 st . 21 och 15 cm. kanoner, vilka 
bära ner mot den mitt över på Asiatiska sidan liggande Sari 
S<iglar-bukten. Framför och nedanfö·r Tldiz-batteriet ligger 

12. Ett Nordenfeltbatteri med 7 st. 4 7 mm. kanoner. 
13. N omasiehfortet är det viktigaste verket i denna grupp. 

Det är ett större halvcirkelformat jordverk, beläget 11 m eter 
över stranden och bestyckat med 16 st. 21 och 26 cm. kanoner. 
Helt nära ligger det numera förfallna av Mohmnmed uppförda 
stenfortet Kilid Bahr. Kabel över till Chanak. 

Ti.ll Nomasieh-fortet ansluta sig: 
14. Kamidi,ebatteri.et med 2 st. 30," cm. kanoner samt 

lätta pjäser. 
15. Medjid-batteriet med 6 st. 23 cm. kanoner m. fl. ocb 

bakom detta 
16. Kamidie-Monavin-batteriet. 
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Något längre från strandkanten upp i land följa så: 
17-18. Konidje-Su-batteriet och Pallas Baha-batteriet (sy

nas jämväl benämnas Kiamleh-Tabija och Khelia-T ep e) var
dera försett med 4 st. 21 och 15 cm. haubitsar. 

19. Derma-Burun-fortet har 7 st. 24 och 21 cm. kanoner. 
20. Monavin-Denna är ett mindre batteri beläget bakom 

det föregående. 
Därefter följa utefter stranden fyra batterier nämligen: 
21. Cham Kalisse. 
22. Lodas eller Maidas. 
23. Porus och 
24. Bokali, samtliga dessa bestyckade med 15 cm. ka

noner. 
Mellan Porus och Bokali ligger det gamla stenfortet Bokali 

Kalis se, därifrån en kabel går över till N agar a. 
Om vi så flytta oss över till inre sjögruppen å Asiatiska 

sidan är Kephesbatteriet (n :r 10) redan omnämnt. Därefter 
följa u tifrån och inåt räknat: 

25. Hamid~ebatteriet vid Sari-Siglarbukten med 15 st. 28 
cm. och 15 cm. kanoner. 

26. Chemenlik-batteriet intill det gamla slottet Chanak (Ka
le Sultanich). Verket är starkt, bestyckat med 4 svåra kano
ner förulom lätta pjäser samt stålkastare. I Chanok finnas 
ammunitionsförråd. 

27. Det betydande MedjicHeh-batteriet med 15 svåra ka-
noner. 

T·iU detta ansluta sig: 
28. Medjid-Kavanbatleriet (Köse Kale) med fältkanoner. 
Slutligen 
29. Det stora Nagarabatteriet med 9 st. 26 och 15 cm. ka

noner jämte tillhö·rande batterier vid 
30. Abilos och Maltepe. 

. Förutom mellan Suandere ·och Kephes uppgivas minspärr
nmgar vara befintliga dels m ellan Nomasieh och Chanak dels 
tne~lan Boka}u och Nagara. Enligt uppgift av kaptajn Niet~wen
htllz i dansk tidskrift för sovmsen 1915 sid. 322 skulle vid 
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Chanak och Nagara även fi1mas fasta lorpedbalterier. Då där, 

till kom atl turkarna förfogade över ett tusental drivminor, är 

det tydligt att en forcering av Dardanellerna var ett betänkligt 

företag, särskHt som batterierna ti1l stor del ej voro åtkomliga 

utifrån. Det kan därför förvåna att den engelsk-franska krigs

ledningen icke förrän efter svåra förlusler kom till den erfa

renheten alt Dardanellerpositionen liksom i allmänhet starka 

sjöfästningar måste tagas från landsidan. Engelsmännen åt

minstone, s•om äro hemmavana i den invid Darclanellerna mitt 

emot Teneclos liggande Besikabukten, borde känt ställningens 

egenskaper, men måhända hade de ej tillräckligt beaktat det 

tyska inslaget vid bedömande av turkarnas motståndskrafl. 

Befästningarna vid Bulairnäset tjäna till Galipolihalvöns 

försvar mot landsidan. Här anlade red n n under Krimkriget 

engelsmän och fransmän en •försvarsställning med tre större 

jordfort, >> Vikt1oria >> , >> Napoleon >> och >> Snltan >> . Efter erfn ren

heten från Balkankriget 1912- 1913 iir ställningen numera be

tydligt förstärkt , försedd med ett flertal kanonbatterier och in

fanterivärn jämte stormhinder. Bakom Bulairlinjen finnes en 

andra försYarsställning i linjen Chasta Kane (invid staden Gali

poli) - Jeniköj. 
Det torde få påpekas, alt uppgifterna rörande Darelaneller

posi tionen hämtats ur tryckta k ällor, som i många fall lämnat 

motsägande uppgifter. 

D~_rdan eller- Västmakternas Darclanellerföretag kan uppdelas i två pe-
foretagets D f .1 o l b l .. ··11 · d 

första period. rioder: en ~örsta, f a man sö d.e e •ampa sta mngen me 

enba r t sjöstridsluaftcr omfattande tiden 19 februari t ill och 

med den 18 mars ; den senare kan anses börja elen 19 april, 

då elen för Galipoli avsedela transportOottan lämnade Alexan

dria, och fortsatte lill 9 januari 1916, då elen sis ta engclsl,a 

bataljonen lä1nnacle Galipoli -- fr ivilligt och utan någon för

lust enligt engelska rappor ter, bortjagael med oerhörd man

spillan enligt de uppgi.fter som spredos i Stambul. Betydelsen 

av hela företagets uppgivande kan emellertlcl knappast över· 

skattas och med starka skäl kunde turkarna instifta elen 9 jn

nuari som en nationell högtidsdag, i vilkens firande central-

- 95 -

111 a]derna säkerligen a\' ÖYerfyll l hjärta deltaga. Vi skola emel

)-erticl återgå till Dardanelle6iventyrets början. 

Under befiil av vi-ceamiralen Sackcville Carelen framsändes 

J]lOt Darclancllerna en högst :.1ktningsvärd engelsk-fransk pan

sanfl.ottn, vilken med luänkancle av Greklands neutralitet tog 

sina baser vid Lemnos och Tenedos. Den 19 februari Id. 8 

f. m. börjades angreppet, då 8 slagskepp nämligen de engelska 

Vengeance, Cornwallis , Triumph, Agamenmon och Inflexible 

samt dc franska Sufl'ren , Gaulois och Bouvet, på 16,000 meters 

avstånd öppnade eld mot dc yttre forten uneler 6 limmars tid, 

varefter nYstandet minskades för att låta även det medelsvåra 

artilleriet ingripa. Efter flygrekognosceringar upprepades be

skjutningen nästa dag utan alt några allvarliga skador synas 

hava ås tadkommits. 

P å grund av hårt vii.clcr avbrötos företagen till elen 25 

febru ari , clå samma flotta, förstärkt med Qu een Elisabeth, Irre

sistible, Albion, Majestic och Charlemagne nämnda och följande 

dag öste sina projektiler över dc yttre forten på avstånd som 

nedgingo till 1,000 meter. Forten blevo härav helt ödelagda 

och några landstigningskommandon förstörde vad som ännu 

möjligen var helt. Minsvepningar påbörjades. 

Åter kom oväder till hinders och operationerna avbrötos 

till den 2 mars. Ytterligare förstärkt med' Lord Nelson, Ocean, 

Canopus, Swiftsurc och Prince Gcorgs påbörjade flottan denna 

dag en besk jutning som pågick till den 8, därvid fartygen in

trängde så alt befästningarna vid Kilicl Bahr och Chanak be

skötas. Queen Elisabelh använde sina 38 cm. kanoner jämväl 

till indi rekt eldgivning från Sarosbukten. Ehuru de turkiska 

~or ten givetvis liclit mycket, torde resullatet knappast motsvara 

ansträngningarna, som beräknats kosta 20,000 skott till ett 

sanunanl'agt värde av bortåt 2 million er pund. 

Ticlen elen 8- 18 mars använde de allierade att svepa efter 

~linor, varpå elen 18 mars bombarderingen återupptogs ända 
111 111ot Suandere och Darclanus, Kiled Bahr och Chanak. Ope

t~tionerna leddes nu av viceamiralen de Robeck, som efterträtt 

Str Sackeville Carclen. På e. m. sis tnämnda dag löpte Suffren, 
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Gaulois, Charlemagne, B ou vet, Vengeanec, Irresistible, Alb io11 , 
Ocean, Swiftsure och Majestic in i Dardanellermynningen. ~Tin. 

svepningen hade nog varit effektiv, men man hade ej tagit 

drivminorna i beräkning och ej heller artiUerieffekten i de inre 

forten. Först träffades den redan fö-rut av artillerielden 

hårt skadade Bouvet, som sjönk inom tre minuter tvärs 

för Dardanus och ej långt efteråt följde Irresistible och 

Ocean i djupet. Lord N eLs on, Africa och Gaulois, son1 

enligt turkiska rapporter blivit sänkta, torde åtminstone 

blivit allvarsamt skadade. Förutom dessa fartygsförluster 

förekomma bland lättare fartyg en hel del andra. Ehuru fran

ska eskadern inom kort fick förstärkning med Bretagne och 

Provence, gjordes icke vidare något större angrepp mot sjö

fronterna. Förutom här förut omnämnda slagfartyg omnäm

nes i Dardanellrapporterna även Africa, Implacab1e, London, 

Goliath, J eanne d 'Arc och Henri IV, eller i allt 26 slagskepp 

på smmnanlagt 385,000 ton, bestyckade med 142 st. 23,s·-38 

cm. kanoner samt 285 st. 10- 19 cm. kanoner. Aldrig t ill

förene har en flotta av sädan samlad styrka uppträtt i gemen

sam aktion. 
D~rdaneller- Första fasen av Dardanelleroperationerna år 1915 var av-
foretagets- l f · o • Al d · 1 

andra period. slutad. Med stor ;;_ra t arbetades pa att 1 exan na sam a. en 

landstigningsarme, över vilken befälet gavs åt generalen sir 

Jan Hamilton, Kilelleners stabschef under boerkriget (han av

löstes senare av general Monro). Uneler sir Jan förde general 

d' Amade befälet över de franska trupperna. Västmakternas 

stridsfartyg höllo alltjämt Da1'danellerforten i oro. 

Den 19 april li.imnade en transporlflotta om bortåt 70 far

tyg med 125,000 man Alexandria och styrde mot Tenedos, där 

flottan var samlad den 23 april. Härmed var Dardanellkrigets 

andra fas inledd. Den 25 april ilandsattes under örlogsflo ttans 

skydel landstigningsarmen å Galipolihalvöns sydvästligaste del, 

v.icl Helles Burnu och Tekhe Burnu utanför Seddul-Bahr ocb 

vid Ari Burnu söder om Anafarta eller Suvlabukten. Frans· 

männen landsattes även på Asiatiska siclan vid Kum-Kale, meJl 

fördes sedermera över till Galipolisidan. 
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ö verskeppningens berättigande stödd e sig på västmakter

nas obestridda herravälde i Medelhavet. Alt den turkiska flot

tan ej kun de göra något häremot och sålunda till synes jävade 

principen om en fleet-in-being, ber:odde till allt väsentligt därpå, 

att dlen saknade den för en elylik flotta nödvändiga betingelsen 

av rörelsefrihet. D-en var instängd bakom Dardanellerna och 

J;.unde endast genom dess smala, av många hundra tusen ton 

engelska och franska fartyg bevakade utlopp komma västvart 

ut till h avs. Och de tyska u .-båtarna. vow ännu ej komna. 

Läget påminner i mycket om Kvangtunghalvön 1904, varest ja

panerna landstega i Bidsevo ej långt ifrån Port Arthur , vars 

en:da, smala och grunda iopp ej gav tillfälle för ryssarna att 

obevakade eller pft en gång med överlägsen styrka löpa till 

havs mot japanernas flotta. Västmakterna skulle dock ganska 

snart lära känna företagets vansklighet . Den 13 maj sänktes 

Goliath av en tmkisk jagare och i slutet av maj_ hade tyska 

11.-båtar gjort sina beundransvärda färder från Nordsjön till 

Ag,eiska h avet. Den 25 sänktes Triumph och den 27 Majestic. 

Dessa och andra allvarliga förlus:ter även av lättare fartyg samt 

transporlfartyg h~immade tillförseln av nya trupper till Galipoli

halv Ö11. De landsatta trupperna bdo emeller tid sig fast i land 

sam l utvidgade, ehuru med avsevärda förluster , sina områden 

några kilometer uppåt land. 

Eng<Ciska u.-båtar YOro även i verksamhet i dessa trakter 

och lyckades tränga in i Marnu1rasjön samt oroa turkiska trans

por ter clärinom. En av dem , E 11, nådde ända upp till Kon

stant inopel, där elen s ii n k te en ånga re med' ammunition. 

Hyssa rna, som hade stora. intressen a v Dardanellföre tagens 

framgång, kund e samtidigt hava gjort en kraftigare framslöt 

lllol Marmarapositionens östra utl-opp vid Bosporen. Härav 

blev dock ganska ringa . SevastopolfloUan uneler amiral Eber

hardt synles den 28 och 29 mars utanför de yttre befästnin

gaTna vid Bosporen, m en gick omedelbart att bombardera He

raldia och Songulclak . J början av april försämrades ryska 

flottans utsikter, då Goeben bliYit reparerad. Sista dagarna as 

Tidsh·ift i Sjöväsendet. 7 
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april syntes Sevastopolflottan [myo utanför Bosporen och avga_ 1. 

några sk·ott mot därvarande yttersta fort. 
Det tyska u. -båtskriget mot England har under hela skedet 

pågått med oförminskad iver. Särskilt uppseende väckte Lusi. 

tanias sänkande utanför Queensto·wn den 7 maj. Ur interna. 

tilonell rättslig synpunkt kan saken numera och sedan all m e]. 

lanfolklig rält nära nog :umuUerats, knappast bedömas. Mora. 

liskt sett innebar handlingen förvisso elt våldsdåd, som dock 

möttes från den engelska sidan av att medvetet och trots var. 

ning sända passagerare å ett med 5,300 lådor ammunition lastat 

fartyg. Sett ur enbart sjökrigssynpunkt vittnar handlingen om 

högt uppdriven färdighet i sjökrigets förande: att i N e w York 

varna för fartyget under hot om torpedering, och utanför Ir

land också kunna göra verkställighet av hotet. 

Från Nordsjön är att anteckna en jagarstrid mellan engel

ska och tys]{a jagare den l maj , därvid tyskarna förlorade 2 

och engelsmännen l jagare. De engelska jagarna tillhörde vid 

detta tillfälle den 1914 färdi~ställda L-klassen. 

I Adriatiska havet fortsälla fransmännen sin avspärrning 

av dalmatiska kusten, men hava härvid m1der nallen den 

26- 27 april förlorat pansarkryssaren Leon Gambetta, 12,600 

ton, vilken torpederades av österrikiska U 5 och sjönk ulan för 

Kap Santa Maria di Lueca å Apuliens sydspets . 

(Forts. ) 
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Örlogsskeppet Sveriges olycksfärd 1738. 
Arkivanteckningar av ledamoten Ernst Holmbe1·g. 

Det första fartyg, som i vår floHas annaler burit det stolta 

namnet Sverige, byggdes• 1678 och skall hava blivit slopat 1732. 

Dtet nämnes 1683 som >> general-amiralS >> -skepp. Efter år 1712 

synes diet enligt förefintliiga skeppsförteckningar ej hava varit 

arrvänt .på ·expeditioner. Det skepp, s·om sedermera kom att 

ärV~<'l detta namn, blev för svenska reg1eringens räkning utrustat 

för att enhgt träffad över.enskommelse med ottomanske sulta

nen avgå tiH Konstantinopel och där överlämnas sfts'om betal

ning fö·r de ansenliga skulder, som Carl XII åsamkat sig och 

riket under sin långa visteLse därnere j Turkiet. Denna skepps-

3Jffär hiade åsrta.d3wmmit ~ttskilligt rabalder uti de politiska kret

sarna, ty som det politiska läg:et då låg, var födtåll andet mel

lan Ryssland och Turkiet mycket spänt, och det kunde ju väcka 

en viss obehaglig uppmärksamhet, att Sverige på detta sätt gyn

nade Rys·sllands fjender ·och liksom utkastade stridshandsken. 

Vild 1738 års riksdag fick em eUertid hattpartiet en avgjord över

v,~kt inom Sekreta utskottet, och trots alla varningar från Rå

diet och ryska sändebudet genomdrevs, att ett örlogsskepp 

skulle utrllls1tas i Karlskrona och ett av Kiermans handelsfartyg 

i Stockholm för att avgå till Kon.stnntinopel, - det sena-re för 

att dit överhri111ga 30,000 mus·köter jämte krut. Hur denna 

expedition fåck, vad skeppet Sverige beträffa,r, en den sorgli 

ga,sil:e utgång, skola, vi i det följande få se. -
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Angåe111de fa:rtyg.ets utredning roch proviantering m . 111 . 

lämnade IL Maj:ts Brev av d'en 15
/ 6 1738 till am:lls-collegiet när. 

mar-e fö·teskrifter. Det skulle sålunda förses med nya lavetter 

och bestyckas med 70 kanoner, ·Om vilkas godhet man skulle 

föt'skaffa sig full'k'Omlig s·äke11hel. Utrustningen av krut, kulor, 

gevär m. m. skulle vara 1ilut fulllwmlig .s'Om till ett vanligt ut. 

gående örlogsskepp. Åt tygmästaren Niklas Rudolf Reichen

hach (död 1749 i Karlskrona efter 32-årig tjänstgöring i denna 

befattning) lämnades i uppdrrag av am:ts-coHegiet att se till , att 

»käcka arrtilleriunlderoffioe~·are >> ,blevo på :delta fartyg k om

menclerard.e. Med dem, vilka härtill föresrlogos, skulle dess fii r

.i'llnran arns·tällas en noggrann examen uti alla dc stycken, som 

till deras nH~ Lier hörde. Denna examen skulle förrättas av tyg

mästaren Reichcnbach, fyrverkerikaptenen Carl Gustaf \' on 

Schantz (död 1753 1n/8 i Karlskrona som tygmästare), samt av 

a:rtillet·ilöjtnranlern:a Nils EaUberg (död 1774 31" som kommen

dant på Kungsholmen) och Olof Thornqvist (död 1754 11/c; som 

kommendörkapten i Karlskrona). 

B~anid leverantörerna till denna expedition omnämnas: 

handelsmännen i Karlsk·rrona Fredrik Granskorg (korngryn), 

Anders Lunnaius och Peter Busch (fläsk och saltat oxkö tt), 

sa'lnt Clemens \Vhitlock (holländsk rulltobak); inspektor Gu

staf RamundJer (skörbjuggsdricka), kaptenskan Agneta Se.ger

brandt (brännvin), apotekaren, assess-or Johan Eberharcl F er

ber (b~äek), Jungfru Helena Nyman (vaxljus) samt madame 

Katarina Hoibinett (narltvarrdsvin och oblater). --

Till fartygschef utsågs kommendören Henrik \Vagenfrl dt 

(död 1748 23
/ 10 i Karlskrona .som viceamiral). Följande offi

cerare voro till denna expedition kommenderade: am :tskapten 

Claes von SLauclen (död l 753 23
/ " i Ka rlskrona som schoutby

naeht); skeppskaptenen Alexander Hayock (.död 1738 vid >>Sve

rig.es>> förlisning·); kaptenlöjtnanterna Georg Strand (död 1778 
31

/ 1 i Kar,Joskrona som överste) ·och Jakob Psilanrlrecr (död 1742 
6/2); löjtnanterna: greve Johan von Snoilsky (död 1787 1'1 , i 

Karlskrona som Riksråd och kommendör), Mauritz von Gerten 

(cl'öd 1740 8
/ 2 i Karlsluorra), Gabriel von Ostgeist (död 1738 d d 
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s){ep·pets förl iMljng), Magmus Grubl)e (död 1763 4
/ 3 som kom

n'Jenidörtkaplen), Hemik Åberg (död 1767 2
/ 2 i Karlskronia som 

kormrmendörkapten), Lars Lidbeck (gjoPde stynnanstjänst) samt 

Adal111 Falkenberg· (död 17 48 2
" / 12 ,som löj tll!ant vid Stockholms 

5rtatiorn). 
F öLjandie und'erot:f:icerare voro kommenderrude: inventarie

konsrtapeln Johan Fredr. Hökeflycht (död 1742 17
/ 11 vid »Ölands >> 

fä'wlyckand:e); lwnstnplrarne: Jona1s Enebuske (död 1743 som 

konstapel ), Lorenz Albr. Adlerheim (död vid Skeppe ls förlis

ning) samt Nils Buhrman (död 1745); arklimästarne: Jöns Berg, 

Peter Trogen (död 1741), Carl Gustaf Hammar (död 1769 i 

november s•om kommendant på Drottningsskär) , Johan Eloan

d~T (d öd 1742), Ca·rl Gus·taf Raab (död 1774 26
/ 6 som major) , 

Johan Wentzell (d'öcl' 1751), Gideon Lohman (död 1752 utri

k·es), Bengt Rerinho~d Sjöstjerna (synes enligt en milanteckning 

1751 havra övergått till lanlarmen) samt Cornelius Borre. 

Besrättninlgen utgj-orde 407 man, näml. 60 man av volon

tärskompanierna, 48 koupvardiebåtsmän, 284 indelnings- och 

rotebåtsmän sam l 14 >> drängar». Dessutom hade lärstyrman

llJeJ.l Carl Fmmholdr Anlmrstjerna (död 1757 14
/ 8 som lmpten 

löjtnan t) ffttt Am :tscollegicts särskilda tillstånd att få å tfölja ex

peditionen. 

Den civila personalen utgjordes av skepps•skniv•aren Nils 

Frfs~chersotröm (död 1791 28
/ 11 .s'Om sjömilitiekommislSarie i Karls

krona) och mönsterskrivaren Carl von Grooth. Tre barberare

gesäller h a,d'e a.tt ombesörja sjukvården ombord; och själavår

dien var anförtrodd åt skeppspredikanten Mikael Thengvall 

(död 1777).-

Den 6 sept. 1738 skedielie inmönstringen. >> Sverige>> med 

si·n vackra g'lallionbild, förfärdigad av varvsbildhuggaren Johan 

! akob Wa.Jidau, låg klar aH anträ'da sin långfärd. Ej anade man 
1 d'en stunden , att den >> falske Ran» låg och lurade p å dess väg. 

Helt visrSrt uUalardes kraftig1a cch uppmuntrande maningsord tiH 

hefäl och manslmp av flottans högste chef, presidenten i am:ts

cotleg>iret, amimien Carl Henrrik von Löwen. Taktfasta ljödo 

hurra·ropen , och kanonerna ·dundrade till övlig salut. . 
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Angående .själva olycksfödoppet, då detta vackra, välutrn8_ 

t1rude örlogsskepp genom grundstötning slogs i spillror bland 
bränningarna i Spanska sjön, vilja vi låta chefen, komllnenllör 
vVagenfell själv redtogöra genom att återgiva den underdåniga 
rapport h an härom avsände från Cadix den 16 december .s. f1. 
Den är av fmjande lydels,e: 

>>Stormäktigste, allerni'ldigsl.e Konung! Eders KungLMaj :t 
har jag allra underdi'lnigst Tappmtera bod, hurusom jag he
klla:giigen nat:ten emel1an lördagen och söndagen, som var deu 
26 N ovemb. oiyckligen .strandade med skeppet Sverige här p~1 

spanska kusten 3 mil ös t·er om Cadix mellan kastellen St. Se
basrt,i,an .och St. Pedro; och s-edan jag med mina medhavda kam 
ra·f:er, undierofficemre och g1emena med s.törsta liv.sfa1ra uthärdat 
i tr·enne dygn utan att ät•a eller dricka ule på styrbmdssidan av 
vraket, har dlen .Sitore Guden nådeligen, sedan skeppet skilts at 
uti ätsk.iUiga stycken, förhjälpt oss, •som då i liv.et kvar voro. om 
tisdagsmorgonen med den sönderbrutna sidan till ett grund, som 
då var torrt m edelst ebbellls utfallande, varpå v,i. ·då frälste viwa 
utmattadie liv, ,en dill m edel.st Jöpand'e genom vattnet till kastel
let St. P·edro, och en del med båtar, som en spansk officer bragt<' 
oss till hjälp . 

Allerni'ldigstc Konung! Således är jag tillika med mina k am
rater råkad uti största fattig1dom, att vi ,aldrig kunna uppkom
ma, om intet Eders Kungl. Maj :t allernådigst denna vår ol_yck a 
behjärtar, ty mesta die1en av diet lilla husg'cri'ld j1ag ~igde av ~.il

ver, li•ntyg och a<nnat till ett hushåll hörande, tog jag med mig 
i:från mitt hus för att kunna föra mig hederli@en upp ibland 
främmande, som. nu allt är förlorat. De gen1ene äro ock nakm1 
och kunna intet komma ur stället, förr än de få något till kläder 
och .Slkor. 

Gud är mi,tt vittne, att jag brukat all .sorgfällighet och fl it 
t.ill denna resas fortsättande; kan alltså intet utgrunda, huru vi 
kommit på land, om intet en stark och oförmodeljg ström s,aU 
oss dit ner, emedan närlagda styrmännens berättelse utvisar, hu
ru långt vi stodo från landet, så att det utan ströms förhjälpan
de syntes nästan omöj,ligt all t förfalla så nord'olSrtligt. 
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Sedia:n jag• med mialuskapet kom hit t ill Cadix, har den här
arande srpan,sike gu vernören på åtskilligt sätt visat .sig svår, och 

v o tao t t efters,om miin instruktion och papper v oro förkomna, 
pas c , , • .• • _ •• _ 

t ]· a·'~ .edelL"en .skulle beratta, om 1cke :skeppet vant lastat med 
a:t . "' "' 
30,ooo .gevär, och j_a.g tilLil~a baH 50,000 pund Osterling att a~-
J.everera i Konstantmopcl till Sultan; och som. sadant vore stn
daJJ,de mot kristerl'lueten, så kunde han ej til,låta mig berga, vad 
som i vraket kunde Einna.s, varpå jag gav till svars, a'tt jag ingen 
utom Eders Kungl. Maj :t, min allernådigste Herre, vore någon 
rap•pmt s:kyJicl'i,g, .ej häHer tilltradide mig mera säga, än att jag var 
kommendör i Eders Kungl. Maj :ts tjänst och allernådigst anför 
trodd artt kommendera eU Eders Kungl. Maj :ts örlogsskepp om 
70 J;.mJIOner, med vilket jag var beordrad att gå till Marseille och 
d!är avbi:da E . K. Maj :ts vidare order, påstående, att han ville 
Jä:mna m ig fi11,disposition över detta oförolyckade skepp, att låta 
ber,ga, vad s'Om görli.git v1ore och upplägga här t ill E. K. Maj:ts 
vi'd!ar e nåclign beh1llni:ng, emedan jag intet annat förmodade än 
förtroJ i.ghet mellan E. K. Maj :t och H. Maj :t, Konungen av Spa
nien ; i vidPig' händelse nö'dsakades jag vändia mig till den vid 
srpa:nska hovd varande mnha,ssadören Oomte de la Marck, att 
h:an vtiUe, ,i ans,eentdte till den förtroliga vänskap, .som är och all
tid var irt h aver meHan E. K. Maj :t och H. K. Maj :t, Konungen 
av Frankrike, tag;a sig min sak an vid .spanska hovet, eftersom 
E. K. Maj :t ing1en min:itster vid spanska h ovet haver. J ag h ar 
ock vänt mig till den här varande franska konsuln, som gör 
mig alJ ass.ist·e'nce, och är ändUig.en kommen så lång·t idag, att 
guvernör,en lällllnat mig1 fri disposition över vraket, att efterse, 
0 111 något fin111s att berg'a, son'l kan svara till omkostnad; och 
som ja:g ingen papperslapp eller annat fått berga, så äro ock 
alla de med'g~vnta kreditorer borta, så att jag intet visste, till 
hvem jag skul1e .adress,era mig, utan kom en h andelsman vid 
namn J ames Gough t ill mig och berättade, att h an hade order 
av Classon i London att förs·e mig med pengar , och a tt Clas-son 
skickat hono m ell1 k•opia av kreditiv-brevet, vilket han mig vi
sade. Denne köpman är mig nu i an a delar behjälplig. Dess
t~tom har ock den härvarande franske kol11Suln , monsieur Par
ttget tillbudit all assistence och penningar, så att jag hoppas snart 
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kunna bli expedierad. Och som det lärer draga mycket långt ltl 

på tiden, innan E. J{. Maj :ts allernådigste befallning komtner 

hit, så tänker jag, så snart jag låtit bergn, vad som bergas kan, 

och fått litet kläder på folket, lämna det bergade till E. K. Maj :ts 

allern:'kLigs.te befallning under köpman Gougs vård och frakta 

ett svenskt skepp från 'vVestervik, smn ligger här i I3aij en att 

föra oss över åt Karlskrona, på det omkas tning på allt görligt 

sätt kan sparas, h vartill jag hoppas E. K. Maj :ts nådigs te b ifall, 

och framhärdar med: underdånig soubmiss1on Stormäg tigste, 

Allernådigste Konung, Eders Kungl. Maj :ts underdånigstc, tro

pligtigs.te tjenare och m1clersåte Henrik 'vVagcnfelt. » -

Till denna skrivelse var bifogad en specifikation pa de 

över- och undie'l·offioerare, vil'lm vid skeppets förolyckand e om

kommit. Dessa voro: kapten AJex. Hayoc.k, löjtnant Gabriel von 

Osbgeis.t, uniderske:prparne Olof Lustig och Knipa, konstapeln Lo

renz Adlerhe:irm, med,elstyrmännen Lars Magnus Lund och Na. 

thanaCl Grubbe, lärstyrmannen Hans Ankarcrantz, högbåtsman 

Schröder, t.itmmerrnäniJlJen Salomon Holm och Henrik Märlpina, 

Imdetterna David Hayock och Giedda, k·orpralen vid greve Tau

bes komrpa:ni· Samuel Ahlbom, samt ungefär några och åtli o ge

mena man. Sålecles gingo omkring 100 menskoliv förlorad e, var

tiJl kom clien ma,teriella förlusten av själva fartyget med stijrre 

elielen av d'ärtill hörande dyrbara iuvenrf:arier. Bland annal, som 

gick förlorat, var äv,en en amjral,itetskyrkan i Karlskrona tillhÖ· 

rancl:e nattvm1dskal:k av tenn. -
Även {rån kaptenen på det »Sve rige >> åtfö·ljande f:u tvg,el 

från Stockholm, konstapeln vid flottan Isme1 Ekman (död 17'i0 
24

/ 5 som kommendör) inkom Lill am :ts-collegiet en rapport, dag

tecknad GibraJtar den 17
/ 12 1738, om den sorgliga händelsen, vil

ken i allo bestyrkte chefens avgivna berättelse. Denne Ekman, 

som dJeltagit med utmärkt tapperhet uti s,jödrabbningarna under 

Carl XII :s kr~g och sedan faTit v~da omkring till sjöss. både soUl 

kofferdist och uti främmande ör1ogs,tjäns.t, anför bland annat i 

sin hedrande meritförteckning, att han >> genom ett lycklig t upp· 

föra:nrde 1739 bemedlade, att fl'egatten Patrioten blev av turkisl,e 

k,e_j,sa~en antagen som eqvivalent mot det förolyckade skeppet 

>> Sverige>>. 
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Den på denna expedition tjänstgörande skeppspredikanten 

'fhengvall har om detta skeppsbrott avlämnat följande realis

ILska herättelSie, att han >> HJalten före den 26 söndagen efter Hel

"a Trefaldighet väcktes upp ur sömnen, steg upp i nattpermis

;ioner och linnstrumrpor sa:mt måste i denna lätta dräkt uthärda 

köld och storm ä11da till tisdagsmorgonen >>, då han jämte de 

överblivna av skeppe,ts besättning fördes i land från det på en 

klippa fastsittand'e och nästan sönderslagna fartyget. De kom-

010 sedan till en srpansk by, där Thengvall biev väl omhänderta

gen av en rik man, som försåg honom med nya kläder, bland 

a;nil1'at ·en hatt, som han seelan bar vi.d sina två första bröllop. 

Fl"ån Cadtix å:tervände die sedlan fram p~l våren till Sverige med 

ett fartyg från 'vVestervik. Efter a lt hava r~di, t ut en storm på 

Atlanten och gjort ett besök i England anlände de lyckligt och 

väl själva Kristi Himmelsfärdsdag 1739 till Karlskrona. Trots 

darom gjord underdånig ansökan fick denll'e fattig'e prästman 

aldrig någon som hälst ersättning av K. Maj :t ,och Kronan för 

sina lidna förlusteT. Prästson från Qviinge i Skåne och vigd till 

präst 1731 föi,estod han åren 1733--38 Nättraby pa1storat. Hans 

senare öden äro ,okända. 
Angående bergningen av skeppets tillhörigheter hade \Va

gent:elt i december 1738 därom uppgjoTt ett kontrakt med en 

person vid namn Ca,pulino, och kunde han redan i början av 

januari uti skrivelse till am:ts-coHegiet rapportera, vad i den de

len kunnat åtgöra.s. Så sent som år 1764 blevo med fregatten 

Mercm·ius hemförda 6 stycken 12-pund!iga metallkanoner samt 

en 60-pundig mörsare. Detta synes hava varit allt i kanonväg, 

som man lyckats upptaga från vraket. -

Det var ju tydLigt, att K. Maj :t skulle vid folkets hemkomst 

låta f6rans:taUa om en noggrarn1 und'ersökruing om de närmare 

orsakerna till den sorg1liga olyckshändelsen , och själv begärde 

Wagenfelt ,också en sådan uti ·det godla medvetandlet, att han 

brukat ett gott sjöman:skarp och i fråga om skeppets konserva 

tion städ:se haft all flit och möda osparad och - såsom han 

säger - därvild harft »mången sömnlös timim::t >>. - \Vargenfelt 

Var en tapper ,och behjärtad krigare och hade enligt intyg av 
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amiral Jean von Utfall (död 1749) visat vackra prov härpå vitl åt. 
skilliga tinfäHen uti Ha'l1!s K. Maj:ts Carl XII:s egeili åsyn und·er 
kampanjerna i Norge. Han var i äktenskap förenad med J o. 
banna Maria LagePmark, som Ö·vedevde honom och dog 1761 
uti ett >>alldeles utblottat tillstånd>>, efterlämnande utom flera 
äldre även tre omyndiga barn. En hans son Fredrik avled 1791 
som konternmiral i Kal'lskrona . 

Vid det hedervärda Wagenfeltska namnet är sålunda förknip
pat ett dys:tert minne uti vår floilas ärorika annaler - det vad.:
ra örlogsskeppet Sveriges. tragiiska olycksfärd. 

Litteratur. 

Nautisk Årsbok l!)l(i av Alex. Thore och Axel S. Blomgren, Glee
rups förlag, pris 2: 75. Årsboken, den första i sitt slag i vårt land, 
startar med detta år sin verksamhet. Enligt vad författarna an giva 
i sitt företal, är årsboken avsedd att utgöra en uppslagsbok angående 
sådana kalendaris ka och andra uppgifter, som äga betydelse så väl 
för den egentliga handelssjöfarten och l1avsfisket, som i allmänhet vid 
färder till sjöss och för personer i sjöfart in tresserade. 

Den första delen av boken omfattar en nautikalaliuanack, i vil
ken man återfinner, praktiskt uppställda, i förkortad form men med 
för handelsflottans behov fullt tillräcklig omfattning, de uppgifter solll 
man eljest söker i Nautical Almanac . För flottans mindre fartyg Ry
nes årsbokens nautikal-almanack väl lämpa sig. I samma del bjlldes 
vidare på tider för högt och lågt vatten, tidkonstanter, lodsko ttskor· 
rektioner, uppgifter angående tidsignaler såväl optiska och akus tiska 
som telegrafi ska och radiotelegrafiska. 

Den andra delen inneh åller en kortfattad fr amställning av den 
terrestra navigationens metoder och instrument, vilket förfa t tarn a an· 
sett lämpligt att medtaga i bokens första årgång, vidare redogörelse 
för meteorologiska instrument och beteckningar, stormar och v äd er· 
leksförutsägelser m , m., stormvarningsstationer och signaler, olika Hin
ders flaggor, Lloyds signalstationer, ombordläggningsreglementet, ol i k~ 
länders utprickningssystem och livräddnlng. 
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Den tredje delen innehåller ett sammandrag av svenska, norska 

b 
dansk a fyrlistorna ävensom uppgifter angående is- och fyrskepps-

ac . 
signalenng . . 

Den fJärde delen innehåller utdrag ur en hel del sjöfarten berö-
·ande författningar, myntt::tbell, olika ländors mått och v,ikter, de vik
I aste kolhamnarna på olika delar av jorden, skillnaden i djupgående 
:~~alt och f ärskt vatten, vattnets specifika vikt i en del brittiska ham
nar beräkningar röranlle kolfltgång och trimrn m . m., m. m. 

' Arbetet synes oss vara så praktiskt och av sådant värde, att års
boken b orde utlämnas till varJe fiottans fartyg. 

Sved ges skeppslista Hl15, förd till den 1 juli samma år, har ut
givits av Kommerskollegium genom dess fartygsregistreringsav delning. 
I avdelning I innehåller listan signalregister (Code list) över svenska 
fartyg, såväl örlogs- som handelsfartyg, i avdelning II (den egentliga 
skeppsli stan) närmare uppgifter om handelsflottan . För första gången 
är i listan intagen en särskild f örteckning över de svenska handels
fartyg, so m äro försedda med radiotelegrafstationer. I ett tillägg -
likaledes en nyhet - meddelas några erinringar och anvisningar be
träffande det internationella signalsystemet; och är därvid fogad en 
avbildning i färgtryck av de tillhörande signalfiaggoma. 

Listan omfattar samtliga i fartygsregistret införda fartyg d. v. s. 
i allmänhet fartyg om minst 20 tons netto dräktighet, varjämte ett 
mindre antal icke registrerade fartyg n1.edtagits. 

'rill lä t tnad vid skeppslistans begagnande såsom uppslagsbok äro 
fartygen uppdelade i fyra särskilda grupper, nämligen ångfartyg, mo
torfartyg och segelfartyg med hjälpmaskin, segelfartyg samt s. k. pråm
fartyg. I anslutning härtill är i signalregistret vid varje fartygsnamn 
antytt inom vilken grupp fartyget återfinries. 

De uppgifte1·, som meddelas angående de olika fartygen, grunda 
sig, såvitt de avse registrerade fartyg, i allmänhet på anmälningarna 
till fartygsregistret. Härifrån utgöra likväl uppgifterna om fartygs re
paration, k lassificering och djupgående undantag. Dessa uppgifter, 
som meddelas utan garanti för deras riktighet, ha införskaffats från 
respektive rederier. 

Skeppslistan kostar 3 kronor. 

, Kungl. Göta Uvgar<le heter ett nyutkommet litet elegant häfte 
111Uehållande ett kort ntdrag ur regementets historia ä tf öl j t av väl ut
förda planscher fr ån regementets nuvarande hemvist och .porträtter av 
en de] av regementets chefer. 
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Innehåll i åtskilliga maritima och krigsvetenskapliga 
tidskrifter år 1915. · 

Artilleri och handvapen. 

Military explosives ... ...... ... ... ... . .. .. P. U S. N. I., sid. 1925. 
Om några moderna militära nitrospräng-

ämnen 

strategi och taktik. 

Krigserfarenheter och deras värde .......... . 
Battle tactics ............. .............. .... .......... . 
A plea for the battle-cruiser .............. .... . . 
The arrival of the battle-cruiser ..... . ........ . 
History versus prophecy .. ................. ...... . . 
What we can do .. . .. . .. ...... ... ... .. . ..... ... . ... . 
Naval war pas t and present ............ ....... . . 
Turkish Arabia as a link of empire 

sjökrigshistoria m. m. 

Befästningarna vid Dardanellerna samt över
sikt av operationerna mot desamma un-
der det nu pågående kriget ........... . .... . 

Utrymningen och bränningen av öarna i 
Åländska skärgården vintern 1808-1809 

Sandheden om Slaget ved Trafalgar 
The ships of the United States navy 
The United States navy in Mexico 1821-

1914 .............. . .. ... .. ......... ..................... l 
The british capture of Gen o a:, 1814 ......... .. . 
The war: Its naval side ..... .. .......... . 

Organisation och budget. 

Litet om personalspörsmaalet paa vore un-
dervandsbaater ........ ... ..... ... ................ . 

The enlisted personneJ of the n a vy .. ...... . 
Reservofficersinstitutionen vid kustartille-

riet ... ................. . .... . 
Pensioneringsgrunderna ............. . ... .. . ...... . 

K. T., sid. 207. 

K. T., sid. 154. 
P. U. S. N. L, sid. 1873. 
P. U. S. N. I, sid. 1897. 

P. U. S. N. L, sid. 1 Dl9. 
l P. U. S. N. I, sid. 1989. 

P. U. S. N. I., sid. 2003. 
J. R. S. I ., sid. 285. 
J. R. S. I., sid. 307. 

K 'l'., sid. 145. 

K. V. A. 'l'., sid. 481. 
D. T. f. S., sid. 471. 
P. U. S. N. I., sid. 1975. 

P. U . S. N. L, sid. HJ93. 

J. R S. I., sid. 331. 
J. R. S. I ., sid. 474. 

N. T. f. S. , sid. 263. 
~ U. S. N. l, ~d. J7ID· 

K. T., sid. 218. 
K. T., sid. 226. 
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FartYgsbeskrivningar, ske~psbyggeri och fartygs
maskmer. 

]{an svenskt skeppsbyggeri fylla de krav, 
son1 efter världskrigets slut säkerligen 
ställas på detsamma? ........... .... .......... .. 

]3eräkning av det svenska skeppsbyggeriets 
behov av materialier och utrustningsar
tiklar med tanke på desammas framställ-
ning inom landet .. .. ............... ... ..... .. .. . 

Det elektrisk drevne slagskib >California• 

Undervattensbåtar, torpeder och minor m. m. 

Granskning av i::lkanclinaviska Minkommis
sionens t eori för minors verkan i vatten 

:Moderskib for Undervandsbaater og under-
vanclsbaatenes stasjanering ... .............. . 

Nye Patenter ved Uudervandsbaades Kon-
struktion .................. .......................... . 

'l'he development of the science of mine-
sweeping 

Luftsegling. 

Vertikale luftströmmes inilydelse paa luft-
seilaåsen 

Kustbefästning ar. 

Kustbefästningars bestyckning och deras 
uppträdande vid avvärjande av anfall från 
en modern flotta ..... . ......................... .. 

Kampen om Dardanellerne .............. . ........ . 
Despatches from the general officer earn

manding the Mediterraneau expeditiona-
ry force ...... .... .... . ................................ . 

Radiotelegrafi och telefoni. 

Fessendens elektriska vattenoscillator 

Handelsflottan och kolonialväsendet 
Svenska Amerika-linjen och dess första 

L ångare >Stockholm» ............ ............... .. 
odstvang ........ ......................... ........ ..... . 

Sjöolyckor. 

~alvage ope_rations on submarine >F:-4" .... 
he refloatmg of the R. N. »San Gwrgw » 

T. T ., sid. 60. 

T. T., sid. 66. 
N. T. f. S., sid. 299. 

K. T., si el. 161. 

N. T. f. s., sid. 269. 

D. T. f. s., sid. 506. 

J. R. S. I. , sid. 383. 

N. T. f. S., sid. 276. 

K. T., sid. l 74, 229. 
N. T. f. S., sid. 283. 

J. R. S. I., sid. 535. 

N. T., sid. 538. 

N. T., sid. 553. 
N. T. f. S., sid. 301. 

P. U. S. N. I., sid. J 833. 
P. U. S. N. I., sid. 1933. 
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Hälso- och sjukvård. 

Några minnen och intryck från invalid-
transporterna till sjöss l9J 5 . . ... . ....... . ... . T. H., sid. 207. 

Diverse. 

Is- og vrakpatruljetjeneste i det nordlige 
Atlanterhav ................ ........ .... . ... ..... .... . N. T. f. S, sid. 272. 

J. R. S. L , sid. 315. 
J. R. S. I., sid. 4ö9. 

Concerning figure-heads .......... . ... . 
The war and German universities .. . ... .. . . . . 

A. H. 

A. N. G. 
A. T. 
D. T. f. S. 
E. 
E g. 
I. M. 
J. el. T. T. 
J . R. A. 
J . R. S. I. 
K. M. 

Använda förkortningar: 

= Annalen der Hydrographi und Maritimen Meteo-
rologie. 

= Army and Navy Gazette. 
= Artilleri-'ridskrift. 
= Tidskrift for Sevrnsen, Dansk. 
= Engineer. 
= Engineering. 
= Illustrerad Militärrevy. 
= Jahrbuch der drahtlosen Telegraphie und Telephonie. 
= The Journal of the Royal Artillery. 
= Journal of the Royal United Service Institution. 
= Kommersiella Meddelanden. 

K. T. = Svensk kustartilleritidskrift. 
K. V. A. H. (T.) = Kungl. Krigsvetenskapsakademiens Handlingar (Tid· 

skrift). 
L. J\f. F. 
M. d. l. F. 
M. G. S. 
M. N. 
M. R. 
M. S. 
M. T. 
N. A. 
N. E. 
N. M . 
N. T. 
N. T. f . S. 

= La Marine Franyaise. 
= Monitem de la Flotte. 
= J\1itteilungen aus dem Gebiete des Seewesens. 
= Militär-Nyheter. 
= Marine-Rundschau. 
= The military surgeon. 
= Svensk Militär Tidskrift. 
= The navy, (Amerikansk). 
= The navy, (Engelsk.) 
= The Nautical Magazine. 
= Nautisk Tidskrift. 
= N ors k Tidskrift for Sjevrnsen. 
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p. LJ. S. N. L 

s. A.. 

= Proceedings of the United States Naval Institute. 
= Revue d' Artilleri e 
= Revue Maritime. s. M 

s. A.. 
T. F. 
T. II. 
T. M. 
•r. T. 
U. S. G. 
Y. 
V. F. 

= Scientific American. 
Tidskrift i Fortifikation. 

= Tidskrift i Militär Hälsovård. 
= Tidskrift för Maskinister. 
= Teknisk Tidskrift. 
= United Service Gazette. 
= Le Yacht. 
= Vår Flotta. 

Kungjorda patentansökningar. 

(Meddelat genom Th. vVawrinskys Patentbyrå, Stockholm). 

Datum l 
Diarii- l 

nummer 

4/12 11794/14 1 

Uppfinningens art 

Automatisk tillslutningsanordning för ljus- och l 
luftventiler å fartyg. G. Berndtsson , Lilla Edet. 

Kungl. Örlogsmannasällskapets täYiingsämnen för år 1918. 

l. Vilka fordringar böra ställas på flottans intendentur? 
~· Hur bör det offensiva minvapnet vara organiserat och vilken 

IllaterleJ erfordras för detsamma? 

3. Vilka fordringar böra sUdlas på för flottan lämpliga uncler
Vattens båtar? 

hå 4. Hur bör drabbningstjänsten organiseras å våra l. kl pansar
tar? 

På .• 5· Vilka erfarenheter, tillämpliga på vår materiel, har det nu 
gaende kriget lämnat? 

6. Hur bör marinens flygvapen organiseras och användas? 
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7. Explosionsmotorer och deras användbarhet vid flottan? 

8. Hur skall samverkan mellan kustartilleriet och infanteriet Vid 

kustfästnings bevakning och försvar på lämplignsle sätt ernås ? 

9. Fritt val av ämne liggande inom området för Kungl. Örlogs. 

mannasitUskapets verksamhet. 
Tävlingsskrift bör, åtföljd av förseglad sedel, upptagande förfat. 

tarens namn och adress eller och ett valspråk, vara ingiven ti]) 

Kungl. Örlogsmannasällskapets sekreterare, Karlskrona, senast den 1 
nästkommande september. 

Finner t:lällskapet inlämnail tävlingsskrift förtjänt av pris, h llde. 

las författaren Sällskapets medalj i silver. Skulle inlämnad skrift an. 

ses vara av synnerligen utmärkt förtjänst, kan Sällskapet besluta att 

tilldela författaren samma medalj i guld. 

Tävlingsskrift, som icke kan belönas med pris men likväl anses 

förtjänt av Sällskapets erkännande, erhåller på högtidsdagen hedrande 

omnämnande. 
Slmlle den förseglade sedeln, vilken åtföljer skrift, som Llivit 

prisbelönt eller erhållit hedrande omnämnande, endast innehåll a val

språk, tillkännagives detta under första hälvten av november m ånad i 

>> Post- och Inrikes Tidningar >> med anhållan att författaren ville till 

Sällskape't uppgiva sitt namn och adress. 
Såvida författaren av inlämnad tävlingsskrift icke tillkänn agiver 

motsatt önskan, förbehåller sig Kungl. Örlogsmannasällskapet rättig

het att i sin tidskrift offentliggöra densamma. 
Karlskrona i februari 1916. 

sekreteraren. 






