1914.
77:e årgången.

Häfte N:r 2
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Marinen under sistförflutna året*).
(Fo rts. fr:'m sid.

~0 . )

III.

Marinstabens verksamhet.
Fr an fö regåend e år ha va följande arbeten fortsa ll s niim ligen:
ru lls l~indigandet av mobiliseringsplanerna;
lwarbe lande t av sl.alisliska llppgifter röran de egen och
friim mande mariner;
till godogörandet av gjorda sjömätningar för mililiirl !Jntk
m. m.
Blan d avgivna förslag och uLr,e dningar m å nämnas:
törslag till beriikningsgrund er för övningskostnaderna för
sjö!w'.iiringen;
!iirslag till beräknande a v medelsbehovet för anslaget till
fiol la ns övningar m. m. ;
l"iirslag tiH iindrade r eglemenlsbestiimmels e r <1ngttcndc ltlläncl ings tilltriid e till militära e tabliss emenl ;
l"iirslag till ändrade bestiimmelser angående antagning och
ntb il clni ng av reservbefäl m . m .;
fi">rs lag till n ya upplagor av U M F I: :\ och B , II E H.
A S l oc h M I I B.
Yttrande och förslag hava avgivils över bland ann:tt:
Det militära pensionsviisencl-e t ;
Cn der>offi cers förbundets h ems iiilian ;
Dep artementalkommittens betänkande;

...________

l

''') Hämtat ur »Berättelse om vad i rikets styrelse sedan sista
agtima Riks dags sammanträde sig tilldragi t».
l'iclskrift i Sjöväsendet.

lO

-

-
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Sakkunniga s fiirslflg till oiTicersbeford ran ;
.-\lgiircler all hålla sjöm anskåren fulltalig ;
Förenklad r edovisning för marinen , ,tJeJ l l f.
D essutom hava avgivi ls lllredningar , försing och ~· llranden
~,,. hemlig natur eller föranl edda av hemsiiilian från försvarsIl e red n ingarna .
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]JL'slii.mmelser angåend1e prisskjul·n jng ;
bes lii. m m elser rönancl•e k us lar!Ji,J,J er·ikadle ll·s bekliid nad m. m.;
y:njii m le a rbe let m ed d e l nya ar lillerireglemen l<e t fortskridi l sa lang !, aH tryckningen av d e lsamma kunn a t p åbörja s.
Ell fl ertal l"örslag och y ttranden av h em lig natur hava aYoiYil s och a.rb e te t m ed mobiliseringshandlingarnas fullsländi ~ '1II- d l' ha r fortg ä lL
n'
1...

IV .

v.

Av chefen för kustartilleriet och inom hans stab uppgjorda förslag och avgivna yttranden.

Marinens övningar och undervisningsverk

l.

Förslog:

till plan fiir kuslarlilleriels iivningar ;
j fdtga om tillgodoräknand e av tjii.nste tid för manskap,
som fiirul vari l s lamanställl vid armen ell e r fiollan ;
Iii! s l.-jut fii.lls~nslii.ngn in g i Vaxholms och Oscar-Fredriksborgs fiislning ;
lill , Beslåmmelser för kllslartillerikadells utbildnin g omhord å notlans fartyg >>;
till upps tiillning av skjul labell e r ;
till nya h ekliidnadsbesliimmelser för kuslarlillerikad e ll ;
till nylt kapil el XI l/": , Be tyg och prisbes liimnwlser m. m. »
>> Skjulin stnddion fiir fiislningsarlilleriel »; samt
till metod för hetygsiitlning vid ulhildning i sk jutnin g med
p j ii ser Yid k ustarl ill e riet.
2. Yttmndcn :
iiver fiirslag till iinclring av § 24 Yiirnp likl slagen ;
iiver förslag till reglement e för marinen , del IV ;
ii ver hel ii n k a n de och förslag angående fiiriindra l ord n ande·
n,. det mil i Iii ra p e nsim1sviise nd e t.
D ess utom ha va ll tnrbela l s:
ii nclringar i »Bes lii.mmels e r för utbildningen vid ku s tar tilleriels art iIleria vdelning ,;

F lo/lons övningar och uwl cruisningsverk
Under d e t med d en 31 ok tober 1913 tilländalupna under Yisn ingsare t lul\·a följand e fartyg varit mwii.ncla , niiml igen:

1.

S l.-oleskudcr ;

fii r anordnande ombord a,. sk j u l- och maskin skolor för
slmn pe rso na l oc h värnpl·ik liga under om k.ring 2 mänader (fl'ttn
och med den 29 augusti 1912 ) 3 st. l. kl. pansarb{t l:tr , l Lor p!;d kryssnre, 1 jagare, 2 s t. l. kl. torp edb ä lar, l kanonbåt och
11ngra smiirre l' a rtyg ;
2. Re l;ry /rwrlcTnin gnr;

fiir a nordnande ombord a,· r ekr y lskola och yrkeskurser
l'ii,r s lampe rsonal och viirnplikl iga und e r omkring ~) m å nader
(tt O\'t'tnher, mars och april);
Yid J{arlskrona station och förlagd a till elen samma 3 st. 1.
kL p ansa rbalar och e lt logemenlsfarlyg - Karlskr ona rekrylnuFimte en l. kl. pansa rbål uneler o mkring 2 1 / ,
liPdel ning tnan ~1 de r in g ick i aHielnin gen ;
Yid S lockholms station och förl agda till den sam ma :1 st. l.
kl. Pansar balar - S /ocklwlms rekryluvdelning;
:~. Vi nl eröuningor;

(l

Iiir samövnincr av s ta mpersonal och Y ~irnplikLiga m. m .
~
"'
ran od1 m ed den 28 november) ;
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f{LLSI}/oita:

Göteborgsrwdelning:

1mdcr omkring 3 1 /" månader l torpedkryssare, varjiimte
under 2 "/4 månader 2 .st. 2. kl. pansarhåtar, 4 s!. l. kl. lo11peclhfllar och 2 undervallensb:l!ar samt uneler omkring l månad
l pansarkryssare ing,ingo i avdelningen; till avdelningen hörde
iiven l logementsfartyg, vilket uneler omkring l 1/ " månad efter
avdelningens upplösande kvarlåg såsom !logementsfartyg fö.r
personal avsedd för tillsyn a\· i Göteborg förlagda fartyg ;
OresLLndscwdelning:

-!.

nu\nad l lorp.e dkryssare och -! st. 2.

Långresa;

för expedition till Öslersjö-, Norclsji.i- och Atlanthamnar
för samövning av stampersonal och värnpliktiga samt skola
ombord för sjöl,;adetler pansarkry·s saren Fylgia (fr{ml o<.:h med
den 4 november) under omkring 5 3 / 4 månader; under denn a
lid ingick pansark,rys·saren under omkring 2 1 / " månader i kustflottan och omkring l m~mad i Göteborgsavdelningen;
5.
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kl. pnnsarba tar , 3 torped kryssare, 4 jagare, 13 st. 1. kl. och 7

uneler omkring :3 m~mader 6 sl. l. kl. pansarbillar, l lo rpedkrvssare 4 jagare varjäm le l pansarkryssare, l torpedkryssare o"ch 1:3 'st. ·l~ kl. ' torpedbålar under m~kring 2 1 1" manade r
och l logementsfartyg 1mder omkring 3 veckor ingingo i kllS tllottan ;

under omkring l
kl. torpedbåtar ;

-

si. :2. kl. torpedbå tar, 3 undervallensbåtar , l depåfartyg, 1 Yerk-

sl:t dsiar lyg och några smiirre farlyg, varjämte l undervaltensbal un der om kring 3 månader, l minfartyg under omkring 2
man ade r och en 2. ld. torpedbåt under 3 månader tillhörde
J;.u stUollan; lill 1-m.slflotl.an hörde iisen '.u nder omkr~ng 4 månad er l.;anonbålen Uni, vilken sjönk eflcr kollision den 22
311 gusli 1913;

G.

Sjökrigss kol euvdrlning;

liir nnorclnande av skola ombord för sjökadeller, rekrylskol:t gemensamt fiir stampersonal och värnpliktiga , samt för
samiivning av slampersonal och värnpliktiga (frrm och mecl den
1 m:tj) under omkring -! 1 /" månader en l. kl. pansarhttl, under
om k r i ng :3 1 / " m fmadcr l torpedkryssare sam t under om kring
mmwd 1 kanonhål ot.:h 2 s !. 2. kl. lorpedbålar;
7.

Gö lcborqsctv7Jcln ing;

ii.>r anmdnande av skjut-, signal- och torpedskolor för
';kcppsgossar .samt samövning av slampersonal och viirnplikliga
(i"ra n ot.:h med den 29 april) uneler omkring -! m:'\nader 2 si.
:2. kl. pa nsarbåtar, l kanonbåt och 2 sl. l. kL lorpedbftlar;
K.

Slcppsgosseuurlelning;

lii r (),' ande av sl.-epps.gossar, l . och 2. :h·ens kurser , 1mder
omkring ± 1 / " måuacler 2 övningsfartyg och :2 ÖYningshriggar:

Eusl{totla;

för samövn ing av stampersonal och värnpliktiga iivenso m
för anordnande av befälskurs, repelitionskms för rescrvofficera.rc, kurs för reservofl'icersaspiranter vid skjutskola, yrkeskurser för stampersonal och viirnpliktiga, yrkesskolor (utom
mineringsskola) gemensamma för slampersonal och v~irnpl,ik
liga samt rekrytskola för till sjötjänst inskrivna viirnpliktig::t
(trån och med den l maj) under omkring 4 m:\nader 6 st. 1.

\l.

J! incri'lzgssl.-oln:

J"iir anordnande av mincringsskola , gemensam för slamPers onal, reservofl'icersaspiranl er och Yiirnpl i k liga, sam l repe! iliunskurs för reservofl'i·t.:crare (från och med den 5 m:tj) 1IIHler
01
llkring l m å nad l logementsfartyg Jlinerinysskola vid
Si(Jc klw ims stati on - sam•t umler omkring :1 IU'ånad er 1 logr11ll'nh ra rtyg och ;~ si. 2. kl. torpedbåtar Jlincringssl.-olnn ;

-
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10.

l\cmon/Jåle11 Svensksund ;

för rekognoscering av mil il iirle d er m. m. (rran och med den
28 npr.il) und'er omkring 5 månader;

för anordnande av skjul- och mnskinsko}or gemensa mma
för slampersonal och viirnplikLiga (Crån och med den 5 seplember) 1!l1cler omkring 2 ma n ader 2 si. l. kl. pansarbåtar, l
lorpedkryssare, l jagare, en l. k l. lorpe db:1 1, l kanonhal och

12.

fn;rl~· g ;

För l.'usturlilleriets l>rigsövning:

(från och med elen 9 september) uneler om krin g 2 vec kor
L si. 3. kl. pansnrhålar, -! st. l. kl. och 4 st. 2 kl. lor pedbätar,
l hallon ·gfarl~· g m. m., varjiimle 1 torped'k ryssnre frftn skolcsk,n dcrn und e r l vecka deHngiL i niimndn krig.s ö•v ning ;

13.

För lnndslormsöuningur ;

2 s i. 2 .ld. lorpoclbålar, vant\' en under l vecka , en under
omkring 3 Yeckor;
14.
nader ;

15.

Che )'s)'ur/!Jijel Drott har va,ril rus ini

omkrin~ 2

må

'J'orpedlJererlsl.:nf! ;

För övande :tv den för lorpedl'nr lygen avsedda personalen
ha r lorpeclbercdska p vari l a nord n ad vid va r d era .s la tion en, och
hava fii lj andc fr1rlyg amii nl s för dessa ii,·ningar:
vid E:adskron·n s lali on 1 jagare och 8 si. l. kl. lo·rpecllm la r ;
vid Stocklw lms s lalio n l jngare, 2 si. l . kl. och 2 s l. 2. Id.
lorpcclbi'tlar.

l ö.

Fö r niin·nmntde (el en 31 decomber 1913 ) iiro p:'t exped ition :
S toc klwlms rel>rylavdelning hest:'tencle av i) si. 1. kl. pallsar lwla r;

J\.arlskronH rekry /uud elning

h esl ~t en(!,e

ar

;~

s i. l. kl. pan -

~ :Hil ata r och c ll loge m en lsl"ar lyg;

11. Skolesl.'ader;

några smärre
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Undemallensbut!Jeredska'fi:

För övande :tv elen l'iir ltiHlerva ltensbaln r nas lwmanni tt fi
avseelda personalen har llndcrvnllens!J:\Ihcrcdskap varit a nordnad v id Yardera s in l im1cn .

Jl.ononbålen Suensksund å rikels viis ira kusl l"iir bisprin gan de a ,· niids lii lld a farly g och l'is,k ebå lar saml l"iir Hppriill hå ll an dc :1\' o,r'dningcn pit fiskcplalscrna. m. m.
l'unsurkryssuren F!J lf!in ti ll friimmande fanallcn.
l sjö l>rigslzögsko lu n ,·ar un·c lervisningen under arbels:'lrcl
l 9L :.!--191:3 in s lii lld uneler liclen el en 28 novem!Je r--17 fcbmnri.
Fö r nii rrarand e pågt1 sedan den l sis llidnn oktober arlilleri -,
lorped- oc h minkurs snm l allmiin kurs; och ulgiir a ntal et elr •vcr :37 . dii rn v 9 ku s lar lill e riollice rarc .
l s iiikrigss k olnn ul g jorcl e efter o Ilieersexam e n hii s len Hl l:.!
nnl nk l k ade ll e r 57 , av v il ka under höslen 1913 el"ler avh1gd olri ce rse:Gt mcn ulniimncl es lill undcrlöjlnanler v id kungl. flolian 17
och i k ung l. flotlnn ~ resen· 3 . Anlnlel kadetter ulgör nu Jl .
ar 'ilka :.! l iiih öra kus larli ll er ilinj en.
.\ nt :1le l m a n , som Jnecldelats unel e ni sn ing vid flotian s sko:o r m . m. framg år av neda n sl~t cnde lahl ~t.
S_jii ma n sUtre ns sko lor i Karlskrona . . . . . . . . . . . . . . . . 1,:38\i
2{i
diir:w i r ese rvofl'i·c ersasp irnntkurscn ........... .
1-J.
.
.
.
.
.
oc h i lotskursen . . . ......... . . ..... . . . . ..
Sj ii ma n sldl rens skolor i S lo ck holm . .... . .. .... . .. . 1,21 o
;~ .~
d ii rav i lolskurscn . ..... . . . .. ... .. ... . ....... .
158
Vi d l~a rlskrona lorpedberedskap ... ... . .... ... .... .
S lockholms
A l\ a ris krona rc kry lanlelnin g . . . . . ..... . . . . . .. . . .. .
' S loc kholms
Vi d ~i g nals kola i land . , . . . .. ....... . .... . .. . .. . . .
m a skinsko la i land
sk e ppsgosses k o lan i Ka rlskro na
i Mars irand
k us ll"lollans skjulsko la
sig n alskola

:.! ..j.(j

(j.J.:J
:38~)
1-!~)

29
:r21
181
2-l()

1GR
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Vi d kuslfl.ollans torpedskola ......... . ... . .. . ..... .
undervallenslJnlskola ... . ..... . . . . .
,
maskinskola ..... .. .......... . . . . .
mineringsskolan ......... . ....... .. ... .. .. .. . .
sjökrigssko lcaYdelningens rekrytskola . . ....... .
Göleborgsavdelning·e ns skjulskola l"iir skeppsgoss:H
signalskola >>
to r ped skola ,,
SkoJeskaderns ·kjutskola .. .. . ..... .... . ... . . . .
))
ma s.k in s k o la

11(),

2i)

25(}

9'1

137
39·
l i)
14~

104

l\ uslarlilfcrie ls skoTor och öuningar.
Fiir slummunskapet h:wn skolor och övningar fortgall enligt g~ill nnde h cs li-immelser.
F ii r de väl'llf!/l/;tiga ha ,·a en ligl hcslii m rnclserna i Yii rnpliklslagen varil anordnade:
tjänstgöring i en följd i 182 dagar dels l'dm och mecl den
.) november HH2 till och med den 5 maj 19V~, dels fran och
m ed d en 8 maj Lill oc h med den 5 no,·emb e r 1913 och dels l'rån
och med den 5 n ovem her 191:3 , vilken ljiinslgiiring aYslulns den
.) maj 1914.
J:a tjä nslyöring i 258 dagar dels fran och med de 11 1:-J janu;~ri l'ill och nwd den 29 sept em ber , d els f'r:1n och m ed elen
8 maj 1913, v ilk en ljiinslgöring avslutas den 20 januari l9J!1;
sam l
l'I'J!elilionsiiPning i 42 dagar f,r:'\n och med d en H) augusti:
Iii! och med d en 29 se ple m h c r .

V T.

Utveckling och underhåll av marinens materiel.
n) Forl!J!J, hus - och ondra byggr l({d cr .
"\larinf'iinallningen (ingc njöravdclningc n )
1\)1 ;~ t-:e nom lwn lrakl bcsl~illl :

har un de r

år

ma teriel l'iir lllJclenallensktlförsnHel ho s Lulh och nosem
elck lriskn t.ddiebolag, Akliebo•l aget Di·escls "M otmer , L ud v igsbe rgs
,erl,stads :1 kli ebolag, Aklieholagel ingenjörsfirman Titan , Axt'l
Lju ngströ ms fabriks akti ebolag och Oplisch e Anstalt C. P.
Goe rz:
ma teriel lill p ansarbalen s,·erige: lo.rn fiir 28 cm. kanon er
Il os ~\ k l icholagel Borors-G ullspäng , l o rn l' ii r 15 cm. kanonn
!l os :\lo ta la Yerkslads nva a klieho lag , 2 sl. gene ralme r och 4 st.
slr:1 lk:ts la re hos Lulh och Hos e ns L'leklriska akli ehola g, 2 st.
di eselmo tore r fö,r drift H\' dynamoma s kiner hos Aktiebolaget
Di cs ll.s m otor e r, 2 si. a nglurbindynam os hos firman Zander &
ln gcslrii m samt s lalmiibler hos .J. Isaksson & C:o ;
l>al ma lc ri e l och slralk ns lare f ör s jiipos ili oner hos Be rg ~uncl
mck . Yc rks lad s akliebolag.
1'ncle r ar 191:3 har jagaren 1\-i.unin hliYil leve rerad a \· hoL· k u m > mc knniska Ycr.kslacls aktiebolag.
De mera omfattande :n·heten, so m tmder år 19t3 ulfiir ls
a,· in ge njiird e parleme] ll e n vid flottans Y~trv llfli\'(~ r d e ar be ten,
'ilk:t iiro a ll hiinf'öra till materielen s reparation, lltHlerh it ll och
kb r~,i·H·i ng l'i.ir e xp ecl ilion , iiro följand e:

t'id !\ar/s krona sin/ i on:
.\rhe le na med k all'onbaten Skiigg:tlcls föriindring lill dep: tf'ar lvg fi i r llnd e r vallen sh a lnr !Jn,a i sin helhet avslulals. ~\ 
h yg~-,nad sa rh e l e na a en angkr:1npn\m fiir ku s ta rlilleri e l och L' J I
hog ..,nha l fiir Yan-e l hav:t forlgäll , s:1 nll a\' a r lw lena a dl'll
l'iirslniim nda alcrsla mas],incrnas itts iillning och e n del kom Pk ll erin gsa,rhele n , Yaremo l hogscrl>alt'll i del niirnwsle :t\"lu inl s. :'\ y!Jygg nadcn a \· [\·e nn e kolpr ama r har p:1hiir_jals oc h sn
i'o r l>kri di l, all s panl en a desamma llli vi l r es ta oc h hordl iigg !lin gcn pabi.>rj n ls . Av till ])yggnnd anbel'nllda 4 sl. r ese n å ng Pannor till l. klass torp edh: tlar h :na 2 sl. fiircli-gtill\'(.' rkal s och
<k l\ <'lill e a le rs ia e nd e iir'O under arl w k . Bygg:tndl'l a Y anbc lal ld ltn d ernlllensbalmalcriel har pabö rj a ls.
Fii r p ansarbålarna Aran , \\' asa och Tapper hel e n lta vn lill ,.l'rk a[..; Ol' II inslalle rals askejekl.orer. ), v issa stnlionen lillhiil':\Iid(' l'a rl yg lt a'a an ordnnls durka,r l'iir spriingningsm:-tleriel.

-
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A n befallda c lek l ris k a a nl~iggningarnn för marinens beh ov i
J~arlskrona h ava p:lbörjals.
Jnom L el. la·n dshöwl i ngercsidcnsel ha n1 för byggnadens
<IJWii ndand e till lo kal er för f'lollans unclerbef~ilsskolor sa mtli t')a~'l
<Hbc lcn a\·slulals , sa all byggnaden för si ll ~i ndam å l kunde tagas i am·iindning .d en 25 juni 1913.
Dc från t1r 1912 återslående fiir~indring s- och modern isesin h elhet a Yringsarbetena inom hiigvaklshyggnaden hava
slulals.
Arbetena med päbyggnad :1v en van111g i sjömansldrens
kasern H ha,·a pabiirja t s och s:t for lskriclil , all gruncll'iirstiirkning('ll meclel.st bclongjulning !Jli,·it vmksliilld, y tt ertaket ly fts
till sin nva höjd O('h a ll tegclmmning mHicr delta avslutals liksom ii,·en cen lrnh·iirmele(lirin gsarbe!"cl in om. sam ma kase rn .
:\furning ~~ lmmdnmrar , inläggning av brandbolten och elektriska leclningsarbelena inom byggnaden ptt•g:'t .
Anbefalld:~ muddringsariJeten i varvshamnen, söde r om
mobiliseringskajen , har , för erh:'tlland e av 7 meters va ll end jup,
IJabö rjat s samt for tsk ridit sä a ll en st r ~i cka av c :a 100 me ter
liings kajen er lwllil niimncla djup. A mobi li seri ngskajen h ava
grund liiggn ings:nhclen för nva kolskjul pftbiirjats.
1'id Stock lwlm s s/ation:
1\olpråmar, 4 st. , p~iiJiirjade ar 1912 , ltnsa Hirdigbygg ts.
:'·h byggnaden av lre <1ngslupar l'iir l :a ld:tss kanonb[tla r h ar
pa!Jiirjals. HeserYangpannor fiir 2:a klass torpedbå lar iiro under lill,-crkning. Tv~\ molorbillar för sjiikar leverket oc h tva
roddslupar fiir Vaxholms grcnndjiirregemente hava nybygg ts.
'1\ a stridsmal h:wa Lii!Ycrkals. Nya a ngpann or för docka ns
pumpmaskineri haYa insalls. Skjul t'iir fl~·gmaskiner har inrl'll s.

b)
1.

J\ u st fWSitionenw.

\'axlwlms och Osenr-Fredriksborgs fästning .

Arbeten fiir uppförande a\' undewfTicersbosliider ,·id OscnrFrccl.riksborg och av exercis hu s diirsammastiides hnYa a,·si ula ts.

143 -

Br u nnsborrn in gsarbetena ,·id Oscar-Fredriksborg och m om
fii sln i n ge n i iinigl hava a YSinla Is.
:2.

1\nr/skrona fiistning.

Utförandet· U \ ' en ängpa nn ecen lral 111. n. arbeten a Kungs lt ollllS fort har pabö,rjals och fortga en li gl planen hiirfiir.
:L

AI'Psi>orgs fiistning.

1\ols kju len Yicl Nya Vnrvel hava tmderga ll en större repa rati on.
Bcl r i'iffande Yallcnl edning frän Göteborgs stad till Nya \';~r ' cl ,..,,un l :uwrdmm d e :w vallen- oc h avloppsledningar inom
f\ ,·n \ ' a ne l lta,·a adal triifTats O('!J markköp iigt rum. Arhelcn;~
iiro :J\sedda ~ll l laga s in början fiin· innequ·awle ;~rs u lgang.

-J..

Fårösunds kuslf!Osition.

lng :~

ex tra arbeten hava utfört s .
c)

A rlilleri nwl ericl. minor, lorp eder m. m.

l' IH!er a,r 191:1 har ans kafTals :
l~a noner, tubkanoner oc h eld lednin gsano rdnin gar l'ör mm l; n ·,s:m'n Cla s Flemming ; aYslåndsmiitare för slriclsl'arlygen:
di n·r~c materiel l'iir utbildning i skjut ning .samt komplellcring
a,· farly gens och fästningarnas ammunitionsutredningar.
Diirjiimlc har anskaffats diverse minmateriel saml torpcd inq·nla r ic r och Hlredningsefl'eklcr för pansarhålen S\·erigc m·h
l'iir :> s t. undcn·n ll enshålar.
Far iisunds ,racli os lnl i•o n har nedlagts . Ny radiostation har
h1·ggts i Tings liid e. En radiostation för minfartygel C las F lcllli ng ha r anskafrals .

VII.

Sjökarteverket.
l'n d e r ftr 191:1 hava sjömii lnin gnr IJ iiYil ull'örda:
dds i Viislernorrlands lii n omkr ing Stlllds,·a ll mcll<tn Skarp lidd l'n och Brcmii,
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dels i Slockholms liin a Trällwvet,
dels i Kalmar hin omk,ring Kalmar s tad ,
dels i Blek inge Iii n i nom J\: ariskrona sk ii rgard jiimle u La 11 _
fiir liggande farvall e n öster om linjen U lklippa n- Tjurkö-"\löcklii sam t el t m in d re omr[tcle vid Sölvesborg,
dels j Skåne vid .-\hus, Trelleborg och Falsterbo,
dels i Viinern inom 1\arlslads, K,rjstinehamns och Ottet.
hiickens skiirgår•dar jiimle smiirre omd\den i Dalbos,iiin.
Sammanlagda yl\·idden av de uppm iilta omrndcna har ut.
gjort :
skala l:i')000- 1:20000 . . ..... . .. 10,,,,; kvndralmil
] :30000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] , ,~
J :-±0000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,,,0
l :50000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . :3,,7
l: 200000 . . . . . . . . . . . . . . . . 19 ,<;,
Triangelmii l n i ng a r hava u ll'iirts i Vii s lernor,rla nds och
Gii\ lcllorgs liin från B rem ii till Jiillholmarna,
i Kalmar liin fran Skiiggeniis fyr till Olands södra udde,
i Blekinge liin fnin Bockö, sydos t Matvik, till Lislerhuv tul,
i :VIalmö,JHTS liin dels vid Ystad , dels vid Trcllehorg och
dels vid Falslerho saml
i Skarnborgs liin fran "\Jarieslad till Ollnhiickcn .

VII!.

Lotsverket

:'\:•a

f~·,rar

me<l agabelysning hava uppförts [t Bonden , Slor,1da n • .Jiigariiren , Ileligholmcn och 2 stycken å Golska Sandiin.
!J, .\galwlysning har införts vid Krikeuddes, Lilla Rol h olm em.
Jlh oiJllens, Oslm Stenclörrens, Södenhiills, Hölm, Knf,olcns och
. rl
Lill a \'arho lmens fyrar.
(iu ls k:l Sandöns sydöstra fyr har borllagils.
O rnnie nholmens och H~islvilans ['~·.rar h;1va flyttals l iii Ler yii; su ddl' oc h Ekiiren.
Tio fa sta sjömiirken hava ltppl'iirls a Holmiiarna.
L ol~ llo ningshus har uppförts a ldii och lolsnppnssningslllls
yid S:ttHiha mn.

IX.

Na vigati onssk o lo rna.
\'id rikels navigationsskolor havalmder liisårel 1912-Hll:~
,·aril inks rivna i navig_ationsavc!elningen 183 elever, av vilka 12
utex amine rats såsom skeppare, 41 såsom s tyrmän och 79 s:':tsom
sjiika plPtH' r samt i maskinistavdelningen 139 elever , av vilka 30
n,·b gl :\:e makinislexamen , 14 2:a maskinistexamen och 64 l :a
maskinis lexamen . Anlalel av dem, snm utan :~tt hava som ell',.L'r li llhiir l sk,oLoml'a åtnjutit unidcrv~sn 1 in g därs·Lädes, har utgjort
ll , m· vi lka 3 avlagt styrmansexamen, l 3:e maskinistexamen
och :~ 2 :a maskinistexamen.
Dessutom hava 15 personer avlagt sä rskild examen i ma~ kinl iira sam l 14 skepparexamen av 2:a klass.

Under ar 19];) IJa\'a Liggskiirs, Lnlea och Hödkallens lo ts·
p l~llser sa m mans la gils till en lolspla ls, heniimncl Lulca lotsplats.

L olsbtplensexpcdi li onen j Övre norra lolsdislriklct har frå n
och med den J oktober 191:~ lills\·idare fö,rlngls i U mea i s tälle t
lör i Lltlea.
och Ye~~·1"')1· 1 t">uru n ·
Lmi"l'O"l'LTJHlen
Vid vartdera a\· !frundetl
b
t)
.
\}
till N'o rcl inloppet
i
dd i norra delen :l\' BotlcnlJa\'l'l , Dynglassel
malingsfjiirden samt Est e n ulanför Karlskrona har 11 ting ls e11
lvsboj.

x.
Nautisk-meteorologiska byrån.
B yra ns arbetsplan har icke underkaslats någon fö rii nclrin g
1111 der are l och dess stationer hava likaledes bibeh ~Jllils oföriindrrt<k, dock hava kompletter ingar av instrum entutred nin gar na iig t rum samt iildre inslrmn enl er utb~·Lts mol nyare.
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U ndersöknings- och konlrollarhel ena s~un t nyanskaff1ri 11 _
ga r för marin en h <na h a ll iinnn s törre o ml'nllnin g iin under
fö r egåe nde ä r ; s~irskill h n r byråns hilriid e för elylika iin da111å1
i avseviird o-mfa ttnin g p å k a1lals av kus.La rtill!e t·ie l. Antal e t av
under aret undersiikl a fnrl ygs lanl ernor har vuxit fntn c:a 1,200
und er å r 1912 till 1,554 11ndcr ~~ r 1913 d . v . s. med mera än

25

'/c·.

Arets magn e tiska rekognosceringar hav a hu v ud sakligen
omfa llnl Boltenhavels oc h Hotl envik ens kust emellan Su n ds vall
oc h Haparancla , vnrfiiru lo m el l par specialund e rsö knin gar föran let ts utav inkomna amniilningar om .s tö rr e lokala s lö ringar.
Ge nom delta :ir s arbete iir hyraJJ S första och preliminiira rckogllOSCe rin g av rik e ls yllre ku s l s lutförd . Diiremol sa kn as ännu
nyare m ä tningar för Viinern oc h Viitlern, varl'iirul,om d c hittills
utförda miitningarna tydligt adagaliigga h e ho\·c L av omfa ttande
Jwmpletlerin gsundersökningar. Byrå ns ny kons l i· ue rad c deklinnli·ons-variomeler iir nu leve re rad samt: unde rkaslas unele r
denna vinler ingående prO\· , inmm den ltpp s lii ll es för nästa
som mar .
Anh.l lel fartyg i Lr:msocealllisk l'art , som l'iir:l me te orolog iska j·ournaler enli g t in le rn a l ione lll formulii r för b yran, h a r
unde r å ret förclubblal s.
Den und e r äre l tillkomna i'd~ningen i hyra ns l'asl ansliillda
arbetskraf'L ha r hu vudsa kli ge n anv~ints för pakallade, d e lvis särd eles vidlyftiga dela ljutHiersiikningar samt fiir avverkande av
halansen 11lav ei'Lerliggancle arbeten.

Xl.

Kommitteer.
f a \·secnd e :t kommilleer , so m av Kungl. Ma j :L pa l'öre clragning av c h e fen för sjöfiirsva r sd cparlemc nl e t b li,·it Lillsalla, och
liknand e b erednin gar, Yilka hli\·iL , p å grund av Kungl. Maj:ts
b em yndi gand e, av n ii mnd a chef tillkallad e, iir l'ii ljandc at t med dela:

1 :o)

S(/ klunniga j'ör LLigiuoJHl e rw ny llfl[Jlaga

IILI

regle-

f ii r }'lollan , del I Il.
Ge no m kungl. hrev den 22 o kt ober 1909 bemyndigades
chefe n f ii r s jöl'örsvarscl e pa r le m e n le l a l l t iii k a Ila h ögs l f em sa k k un ni g:l fiir utgivand e av n y 11pplaga av reglemente för !lo lla n ,
oktober 1909 utsedd a davD del ]Il; och blevo hiirlill d en
r:tnd l' ko mme ndörkapt en en av 1 :a graden num era kommen dören Il. V. M. von 1\.rusensli e rn a, kaplenerna F . O. Widmnrk
orh 1\ . Z. Hö nblo m snml reg e m e nlsinl e nclentcn K. A. Tr~· sen .
Jl iirjiim le ha va m a joren v id l'nr lil'ikalionen Hj. E. S mil!
och ka pte n e n v id Karlskr o n a g re nadjiirregemcnle A. ~yho l m
hilriill vi d elen slutliga b ehaneliin ge n a\· uppgjort fiirslag till om nteJI /1'

n

förm ii Ida 11pplaga.
Arbc lc l avslutades d en 15 nov ember 1913.
1\oslnade n har utgjort 1G,G87 l.;:r onor 80 öre.
2 :o) Sn kkunniwc j'ör utr ed ning rörande för en l;/inr; rw mn rin en s rerln Pisningsväs encl e m . m.

Gt'no m kungl. bt:ev d en .J. juli 1910 bemyndigades c hel'en
fii r sjii lii rsnt rsdeparlem e nlel all tillkalla tre s akkunniga , ntnn
en ord l' ii ra n de, l'ör utred n i ng r ii ra n d e för en klin g a v marinen s
re d nY i~ ni ngs \· ~isende; och hlev·o lt iirlill den 12 juli 1S31 O ulscdd~t
slals ko m m ·issarien C. L. T e n o w , davarancle ].;: ap te nen Jlllll1Cra
kom m e nd ö rkapt e n en .1. C. Schneid le r oc h marininte n.clenlen :t \'
1:a graden H. C. T. Niisma11.
\' ida re uppdrogs genom kun g l. hrev d en 28 april 1\H l n l
hemiil d n sa kkunniga att vid full göran d e av omförmiilda upp dra g i !'raga om utr edning rörande för e nklin g av mnrinens redoYi snings viiscnd e m. m. jiim vii l Inga und e r Ö\'eniigancl e fra Gall
hur uvida revision av marin ens rii k e n s k aper och l'iirvallnin g·
kun d(• '>a onlnas, a lt e n pä sa mm a .gang oberoende oc h snk a -ktlll(] e vinnas e vc nlu e lll bn·en om () \·e ri'IYllan
kunn irrn :--,n·r (aJ1Sl•nin
.
b
..
diirnlin
l
sam
n
marine
om
ut
er
nd
~i
h
ivila
c
å
p
n
ne
io
\·is
de :t\· re
nan l'ra msliilla för~lag.
Den l a ugusti 1910 förordnad es marinintendent e n av 2:a
t:rad·en G. L unden alt hitrii·da de sakkunniga .
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l oktober 1911 har l'ommendörkaplencn Schneidler upp.
hör! all deltaga i arbetet och el'terträlls a' kaptenen G. Ekelu nd.
Under föregående år hava avgivits betänkande och förs lag
l samt beUinkandc och förslag H. Under :1r 1913 har avgi vits
betänkande och förslag III. Förutom dessa b etänkan den ha,a
e n del framsl~illningar rörande del sakk u nniga mecldelacle uppdrag avltitits.
Kostnaden för de sal,kunnigas a rb eten har utgjort omkring
:'>8,000 kronor.
3:o Sukkwmiga j'ör utredning brtriiflcmde löncregle rinu
för lotsstyrelsen och l'otsnerkrt.
Genom kungl. hl"'ev den 18 oktober 1912 bemyndigades
l"hcl"en fiir sjöförsvarsdepartementet alt tillkalla högst fem sakkllnniga jiimte en sekretcrare fiir att inom depa rtementet bitr~tda med u l redning och a vl"allande a v förslag bet6i fTande löllereglering för lotsstyrelsen och lotsverket jämte i samband diirmcd stående frågor; och hlevo den 7 november 1912 h~irtill utsedda ledamolen m· Hiksdagens första ],<Nnmare hovmarska lken greve P. O. L. Kling.spor, ledamolen av Hiksdagens andra
kanunare sergeanten K. A. M. J:son Martin, leclamot1en av Hiksdagens andra kammare redaktören N. A. Nilsson i Kabbarp och
ex tra byråchefen i stalskontoret friherre C. G. E. Leijonhnfvnd.
Till sekreterare n lsågs elen 13 november 1912 amanue nsen
hos lotsstyrelsen M. A:son Forssman.
Arbe tet avslutades den 15 mars 1913.
Kostnaden nppgick till 6,984 kronor 9 öre.
4:,o) Sul;kunnig'Ct' /ör cwgiuande av j'örs/'ag till beslc"ilnmelser angående bej'onlrun inom offi'cers- och unclerofficcrsl;årerno
uid kungl. j'follan .
Genom knngl. brev d en 18 oktober 1912 bemyndigades ch efen för sjöförsvarsdepartementet alt tillkalla sakkunniga för att
inom departemenl,et biträda med utredning och avfattande ar
förslag dels till bestämmesler angående befordran inom otiicerskåren vid' kungL flottan och dels till best~immelser ang~te nde
beford ra n inom knngl. fiollans unel erofficerskår ; och blevo dei1

-

14l.l -

6 no n·m he r 1912 h~irlili utsedda Yicc nmiralcn J. vv,-__ L. Sidner,
t;onJnll'JHi iiren S . .f. T. C. Ankarcrona, kommenoorkapl,enen
·t "Taclcn I-l . A. M. Encslriim samt kaplenerna C. H. Aker n' . ·i·
- .t . . ,
m<tr k oc h G. S. N. de Broen.
J) en ;~ mars 1 91:~ befriades kommendören Ankarerona l rfln
{icl hon om giYna uppdraget.
J)l'll

1.J. maj l ~)13 anlulacics utredningen ang. oHicersl>e-

ror d r<tn och inlämnades förslag i i1mnel.
S;~k ku nniga fiir utredning angående hcl"ordran inom under -ofli ensk aren haYa utgjorts H\' Yice amiralen Sidner, kommen cJi"1r k<tplencn Enesl ri\m, kaptenen Akermark, flaggsl~-rmanncn
.l. A. Ca rlsson , I\.arlskrona, och maskinisten :w 2:a graden i\' . .-\.
Falconer, S tock holm.
])en 20 december l9l:l avsl utades uppdraget och inliimmldc ~

tiirsla g i iimne l.
lk ~tpproximalivn kostnaderna uppg:\ till 10,400 kronor ,
diiri ick e inberiiknat an-ode till sekretcrare samt lryeknint(skosl n:~de r .

;J:o)

Sok kwmigu för u tredning uP uissu frclgm rumnde

S k c f! f!Sg osse kär er /W.

txc nom knngi. JJrev den 18 ok tober 1912 bemyndigades clwlen li\r sjöförs,·ars deparlemcnlel a lt tillkalla sakkunniga för alt
ino m de partemente t bill·iida mccl utredning av Yissa fr{lgor ri·Jran de sk eppsgossekårerna; och hleHJ lliirlill elen 6 november
191 2 ut sedda kommendörkaptenen av l :a graden triherr e .-\.
T. C. Cyllenkrok samt kaptenema A. R. Fröding och .1. ,\ . F.
Eklu nd .
Om k ring h ii H len a v m·IJel e l med det sakkunn iga Iii mnad e
upp draget kan anses vara slntfö.rt.
Ko st naderna hava uppgå tt till 8,0:37 k ronor B öre.
():o)
Sa/::kunnigu för utredning au vissa j'räl)nr römndc
flottu ns nJwaumde stridsfnrlygsma/eriel.
Gen om kungl. brev den 9 maj 191~) bemyndigades chefen
lör s.jiifiirs,·ars'lleparlcmenl et alt tillkalla högst !re sakkunniga
lör al l inom departementet biträda meclnlredning a' nssa frftTi dskri ft i Sjöväsendet.

11

-
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gor riirande flottans Jlllvarancl e s lridsfartygsmal eriel ; och blevo
härtill utsedda mmiuingenjören av 1 :a graden J. Lind b~ick
L idin gö villastad, .i ngenjören S. G. Brembe rg, Stockholm, och
kommendörkaptenen av 1 :a graden C. C. Engström, Slock holm.
sakkunniga luwa ~lvgi ,·it fö.rslag till ändring av 1 :a klass
pansarbålar ävensom utredning i fr åga om medel att dämpa
fartygs rullning.
Kostnaderna ham uppgå tl till :3,618 kronor n öre.
7:o) Su1kunnign j'ör utredning rörand e organisation rw de
lilf /lollans station er hörwul e myndigheter.

Genom kungl. brev den 20 juni 1913 bemyndigades c hefen
för sjöför.s varsdepartementet a ll tillkalla högs t -! sakku nmga
j ii m te ·e n sekre tera re för a t t inom deparlemen te t bi tr~ida med
utrednin g och uppgörand e av förslag rö.rand e organis ationen
av de till floltallS s iat ioner hörand e myndigheter, och bl evo härtill utsedda kont eramiralen H. G. Lagercrantz, Karlskrona , marinö,·erintendenten H. F. Lindberg, Stoekholm , sta tskommissari en Chr. L. Tenow, Stockholm, och förs te marinintend enten G.
E. Di·dring, Stockh olm. Den s istn i1mnda har den 20 no,·ember
1913 a vlidit.
De s akkunniga han1 uppn å tt enigh e t om rikllinj ermt för
s itt b li vande organisalionsl'örslag samt medhunnit en del detaljarbeten.
Kostnad erna h ant hitlill s Ht gjo.rt 6,500 kronor .
8:o) Sa1kunnigu j'ör reuic/ ering cw sl."Cf!fJSmiilningsj'ör j'utlninganw.
Genom kun gl. brev den 20 juni 191 3 b e myndigad es c hefen
för sjöförsvarsd epart em entet a lt tillkalla hiigs t fyra sakkun niga
jämt e en sekreter a re fiir att inom departementet biträda med
oma rbe tning av de utav särskilt tillkalbel e su kkunniga elen ~}
februari 1907 avgi Yna förslag till skeppsmätnings författninga r
m. m. ; och blevo till sakkunniga utsedd a k ommerser å de t C.
Malmen, skeppsmiilningsöverkontroll ören O. Larsson och ingen jören N. G. Nilsson, samtliga i Stockholm , varjämte till sel;:reterare antogs di spaschören C. l\ti. Pineus, Göteborg.

sakk un niga hanl utarb etat prelimini1ra utkas t till n y förordn ing <mgäend e skeppsmätning på den s. k. tysk a regelns
,,run d, va rj~i mte vissa unel ersökningar t-ill belysning av en del
~a oli ka ske ppsmätningsfrågor inverkand e omständigh e ter Iörewgits.
I~oslna d e rna

hava hiltills utgjort 1,010 kronor.

XII.

Utfärdade författningar.
Unde r ::l r 1913 han1 på ch efens för sjöl'örsvarsdepa rtemen lcl fiircdragn in g följande allmänna förf.attningar ull'~irdal s
n~im ligen : den 24 januari kungörelse ang. civila bcfattningsha'~IIT S vid s jökarteverk el delegarskap i fiollans p ensionskassa ;
r/en :!.1- okto ber kungörelse ang. organisati onen av marinstaben
ocll denna s tab s ve rk samhet i freels•tid ; d en 31 oktober kungö relse ang . vissa äJid ril1gar i förnyad e r eg lementet för fiollans
pen sions kassa den 17 no,·e mber 1899 ; sommcc dag kungörel se
:1ng. iindra d lydelse av ~ :\ i kungörels en ang. lotsa vgifternas
bcrii knancle den 27 november 1896; den 28 november kungö - .
re/s e un g. ti lhi gg till de i reglementet för navigation sskolorna i
rik et den 29 ma.rs 1912 intagna övergångsbestämmelser ; elen 5
rlecember kungörelse ang . viss'a änd1'ing.a r i förnyade r eglem en te t
för !'l ollans pensionskassa den 17 nov ember 1899 ; elen 12 de cemher kungö relse ang. ändrad lydelse av § 43 i förordnin gen angaen de lo tsverkot el en 15 f·ebruari 1881.
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~;u sll'll u tgjorde emellertid faktorer , vilka neulrrtliseradc oliinc nhclerna av att de italienska huvudstridskrafter na till sjöss
bör'1an kunde sändas mol lurkisli.a flotl1Hn .
kri!:!els
"'.
~
L' l "'"'L'iWS l vid
· Yid 1911 ~1rs slut sf1g sig emellertid ilalienska krigslednino-cn nödsa kad all krartignrc iin förut skell försöka tvinga Tur~iel till e l'lergifl och beslöt sig tHirför alt förliiggt:J. hunlClf!oUan s
operatio ner till Egeiska havet. Hiirmecl avsägs icke att förbereda cll lands tigningsföreta g i s liirre skala - cll elylikt var av
Operationerna had e
poli lr~kn och militiinn· skiil ej lillradligt.
diiremol hunrclsakligen till iindnmal att genom anfall mot Dardnn l'lkrn a, hnndclsblockncl och ockupa tion a,· turkiska ö:~r i
:Hk ipt'lagc n rtlslra del tryck , som skulle göra Turkiel beniiget
Iii! dl l' rcdsslut, ii,,erenssliimmancle med linliens iinskningm·.
Turk iska krigsl edningen hadC' allt l'ran krigets början l'örutsl'lt mii jlighctcn av dylika operationer. Trupper hade blivit
snm Jllan dragna vid de f'lest1a' bclydancle kustorter Yicl Egeiska
ha n·l l'iir a ll förhindra ockupation av dessa , befiislningarnrt ,·id
Dardand lerllln hacl~ l'ii.r s liir kts och den turkiska flolian had e in tagi t lll'rc dskapss liillni ng i Marmorasjiin.
Tur k iets sjöstridskrafter Yoro emellertid föga skickade att
:! '·,·iirja ha ndt'lsblockad och all, över hun:d laget , opererrt mot
mo htand arens flolla. \'isscrligen hade under dc niirmasle aren
!'iire krigsulb roll e l engelska sjöoll'iccrare Yari l sysselsatin med
l'lot l:llls reorgt:misation , men hndc likviii iin nu ej pa långt niir
!~·ekats cr halla lillfred>sliillancle n'sullnl. Dr sla gskC'pp, nrmccl
!lotta n skltllc uliikas, voro lmder byggnad och frtrlygsbcsiill1ling:Jmns u tbildnin g s tod iinm1 i det förb e redande s l•:~diC'l.
H<'d an i februari Yisrtdc sig italienska iirlogsfnrlyg i Egeiska
h:l\ l'!, oc h i ~1p ril be fann sig ilaliensk!a' !'lollans lmnrdslyrka
lllrtnl'iir Dardrtn cllerna, ,·ars fiistningsyerk bombarderades. Denna h('sk jnin ing mecll'ördc , att Turki e l a\sliingde .all trafik genom
Da rd:llw llrrna, hiirigcnom framknllancle diplomatiska fiirYC'ckling~lr m ed cle stormakter, som iigcle dc sliirsla handclsintres se11~1 i s,· nrta h aYCl och Marmorasjiin.
Italie nska flotta n fullföljde , trots prolesler fr ftn cle ncnlrala
~ l or m:lldc rna , sina operationer i Egeiska ha,·e t, Ynrs turki ska
o

o

Arsberättelse i sjökrigskonst och
sj öl<rigshistoria.
AYgi,·cn ,-itl 1\ungl. Orlogsmann<lsiill skapl't s S<lllllll<llltrii<l c ,ll'n 4
februari 1.914 <n· ll'Llntnntc·n O. l.ln[;rr.

Kriget mellan Italien och Turkiet.
(T ripolitanskrt kriget. )
Den ~'lrsberiittelse i sjökrigsko111st och sjökrigshistorirt, som
1
avgan d-rn 7 febnwri 1912, s:l.lecles niira 8 / " månader före de t
lripolilanska krige ls slut, innehöll en redogörelse för delta krigs
först1a' s kede, niimligcn operationerna vid lil>yts ka kusten. Här
lämnas en korll'allacl framstiillning ~1\' krige ts senare skede, vars
sjökPigsförctag huvudsakligen ägde rum i Egeiska havet.
Mol slutet av {\ r 1911 räknade den itali enskirt ockupationtsarmen i Tripolis omkring 100,000 man ; framgå ngarnrt i landkr iget voro dock små och föga ägnade alt lllöva ett tillriic kl igl
tryck på Turkiet. Hacle Illalien icke måst laga hänsyn till övrign
europeiska stormakters önskan, all kriget icke skulle komma
Hit beröra Balkanhalvön, iir del sannolikt all sjökrigsoperat ioner11!a· redan från börja n hu vlldiSakligen förlagts till Egeiska
havet och att till Tripolis-kusten endast avdelats de sjöslridskraftel', som erfordrades för trupptransportskep pens konvo j ering, landstigningens linelenstödjande och vissa kustorters beskjutning.
Den l urkiska flottans såväl ma teriellia som personella svaghet samt det stora avståndet mellan Darclanellerna och libysl;:a
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hamnar blockerades. Öarna Rhodos och Aslropalia samt å tskilliga andra öar b land Syd-Sporadern1H inlogos. Å Astropalia
anordnades en tillfällig operationsbas för flottan. I juli ulfö reles
av fem ilalienska j1agare en djärft planlagd och skickligt ulförct
rekognoscering .av DtwdaneHenm. Denna Tekognoscering var inledningen till ett förnyat anfall mol befästningarna, men k om
deUa• lik v~il aldrig till utförande.
Nya moln hade nämligen börjat hopa sig på Turkiets politiska himmel. Inre oroligheter och hisler, myteri bland tr upperna m. m. försyagade !andel, och förhållandet till grannamn
på Balkanhalvön var allt annat än tillfredsslilllnde. Den t urkiska regeringen blev sålunda alltmera benägen för fred. 1
september sammanirädde båda parternas underhandlare i Lansanne, varesl i oktober Yid Balkankrigets utbrott fred slöts, till försäkrande Ila'lien herr a v~ildel ii ver Tripol is och Cyrena ika.
Vis sa av de under ],rigel besatta öarna i Egeiska ha vet
kvarhöJlos emellertid i itaJi.ensl< besillning iiven efter fredsslutet
och hava ännu ilalienska krigsskepp och garnisoner i si111a h a mnar. Delta förhållande iir Lill förargelse för flera slormak ler,
särs.k ilt Englanrl , som fruktar , alt ltlalien vill skafTa sig en befästad r·ep1ipunkL för flottan i Egeiskahavels sydvästra del, därigenom hotande de brittiska intressena i öslra lVIedelhaveL. I
engelska pressen lmr också upprepade gånger fram shillls anspråk på, att Ilalien skall helt och hållet avslå från ifrånavao
rande öar och mot Eimpligt vederlag antingen ~Herställa de m
till den förra ~igaren eller överli.im111a dem till Grekland . Ilalien
synes emellertid åtminstone för niirvarande icke vara sinnat att
efterkomma detta anspråk.

Sjökri~soperationerna under Balkankri~ et

1912- 1913.
De för nutida e uropeiska förhållanden egenllomliga förvecklingar, vilka utgjorde bakgrunden och anledningen till Balkankriget 1912- 1913 , lorclc vara allmänt bel.;.'anla och erfordra
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. nHj<' fa ll ej i delta sammanhang särskild belysning. Del m[l
1
, ., ·a no()' sa~t att kri~els mål för dc mot Turkiel allierade
..
._
~ ,
o
]J•tr ,11 '
' . . tt om möjligt fullsländigl krossa det ottomanska väldel
1
·
vaL '
{t Balkan halvön. Fullt förberedda , inviintade de allierade del
ctynnsa mma lillfiillet för krigsförklaring, var och en lysten n.tl
~i.lldilln sig slörsta möjliga anparl av del efterliinglacle roYcl.
Tur ki et var däremot ulmatlat efter del hopplösa kriget mot
Ital ien: J•andets förvallning och fram för all L krigs ma k Len s org'~l 
ni sal ion var i lägervall.
Den 17 oktober HH2 emotlog högst e befälhavaren ÖY cr
arek iska flottan i Egeiska havet, konl eramiral Koundouriolis. ,
n
fr ån ma rinministeriet följande i instruktionsform hållna skn ye]se, va ri krigsulbroltel meHa.n de allierade och Tnrkiet offici ellt tillk ännagavs:
Till H ögsle Befälhavaren (),·er fl olla n i Egeiska ha ve l.
.lag bringar till Eder k~innedom all kriget mol Turkiet iir
för kl arat. Bulgarien, Serbien och Ivfonlenegro komma att s·amverka med oss . D e a-Hians - och vänskapsband, vilka förena oss
med Ya ra bunds·fi.irvanter , och del gemensamma intresse, Yi
hy s·a, r örand e utgången av detta krig, göra sjöstridskrafternas
uperal ioner i sLirskilt hög grad viktiga. I salmad av allt stöd
f'ra n dc iiYriga förbundnns sida har nämligen v:"u- flotta ensami
1':\tl sig uppdraget att bjuda de turkisk•a sjöstridskraft erna spcl ' e n fii r all i sin mån medverka till en lycklig utgå ng av den
slr id, de fyra allierade armeerna gå all börja.
(~rc kland i"ir stolt iiver den uppgift , som fi.irelagls dess sjöförsvar.
De n floll•a,, ÖYcr ,·ilken Ni för hiigsla befälcl, skall söka
lill kiim pa sig herraYäldeL över Egeiska hav et samt d e Yclltcn'ii gar, so m f ii ra till och från delta ha\".
P a fl o llan'S förmåga all liisa denna uppgift b eror vå r armes
Prcl\ ia n lering och möjligheten all hindra så viil nll y tlerligare
lur kisk mobiliserin()'o som lillfiirsel av livsförnödenheter till d e
turk isk a armeer, vilka redan stå i slagordning mot oss och våra
nll iera de.

-

--!56 -

För att kunna föra den uppgift, som åligger Eder, till el[
lyckligt slut fordras all Ni griper Lill ofTcnsi,-cll.
l\Iiirk Yiil, all ofTensi,·en pa sanuna gang som den för hög.
slc bcfiilhavaren underiiiliar stridskrafternas koncentrering till
en Yiss punkt, ji-inniil bidrager till all höj:l personalens cn tusi.
asm och elda dess mod .
Ni skall uppsöka elen fientliga floll:ln rtir dt'Il hi1nd elso d 011
Hi nmar sin ankarplats OL:h forlast möjligt lillinl e lgöra de nsamma.
Om :l andra s idfln den fientliga floll'a'n kYarligger i skyd.
dacl position, sti bör den innesilllas medelst hlockad.
Fiiderneslandet anförtror al Eder sam t at officernrna och
besällningarnc pa elen Egeiska fiollan sin flaggas heder, si n
forntids storhel och den grekisk'<l rasens framtid.
Jag hyser den fasta ö\·crt~·gelscn, all Egeiska fJollans m~i n,
,-ilka i detta iigonblick pliija samma hav, över YilkcL fordom
den hclleniskn flottans segerrop skallade, skota till J'iirfiiderna s
i1rorika trofeer liigga den all hava nmnil en besL:inclanclc seger
till lrygg:lncle av vart sliikles befrielse.
Alhen den 17 oktober 1912.
STRATOS.
:'If a r i n mi n is ter.

Dc sjös trid skrafter, Y~HÖH~r Grekland förfogade Yicl kr igsll lhrollel eller s lr'n'x cliirel'ler, ,·oro enl ig t grekiska k iil lor fö ljande:
l pansarkryssare: (;ecrgios .\uerofJ' ; byggd hos Orbnclo i
Italien, fiirclig HH1, 10,200 lon, 2:3 knop, 4 s l. 23 cm ., 8 ~l. HJ
cm. och 16 sl. 76 mm. kanoner;

3 kuslpausnrfarlyg: Hydra. Psara och Spetsai; fiircligb~·gg
da 1890, omhyggch 1900 (Psara 1908), :>,000 Lon, 17 knop, i1
s l. 27 <'llL, G s l. J;) cm. och en del li1lla kanoner,
14 jagare: Leo n, Pant her, fliemx och A et os (n v greker na
beniimnda >> spanare »); fiirdigbyggda 1911 - 1912; 1,000--1,2 00
lon , 32 knop , (dessa jagare iiro l>yggch1, i England pCt hcs tilll -

157-

Argentina, som slrnx !'öre krigsulbrol le l iiYerbl dem
(' rel-bt nd ) ; N(:u Ghen en och 1\cNwnos; fii.rdighyggda ho ~
~'lul;~ tH 12: 7:)0 ton, ;~2 knop; \ 'eTox, ~'iki_: A.~pis, Do:rcr, Thy·}in.
11 fkrotoussn. Sfendoni och Lonelu; lnr'c ligbyggcla 1906-;g()/ h os Yulcan och Yarrow; 350- 400 lon , 30 knop:

11 inM" el'

111
s

17 torpeclba lar, diinl,. 6 f'iirdig ll\·ggdn 1!)12- 1SJ13:

dess~1

senare : 12ö lon, 2ö knop ;
1 nnd enatlensb[ll: Delphin. fiirdigb~·ggd 1911: Lnubenflvp,
lcY ere r~Hl a\' Crcusol: 300 lon i i)\'ernttlensliige, iiYcn·attensfa,r i

14

]dJOp:

4 he Yäradc angarc: 1-lcsJleria . .llnk edo nia . . \rkndi'a och
diiraY tre om 9,000 lon och 20 knop saml en om 10,000
nli.
k
,\ ly
ton oc h lf) knop.
Diirj iimtc fiircl'unnos nagra gamh1• knnonb[tlnr. ell antal
för si n ur ,prung1 iga uppgift troli gen otjiinliga lorped!J{llar samt
na g-r a mi ndre minulliiggningsfarlY g .
Slull i~en logos fiirutom <n-an niimndn he,·iirnde [mgarc Yicl
pnss \lO l~anclrl~a nga i:-e i ansprak s~lsom lr'anspo rt- , förrflds-,
Av dessa fartyg m:l. särskilt
\erk slad~- och Insareli,Jarlyg.
niimn ;~s de n fi)r transporl a,· saraclc frtm armen förhYrda ang a.41/)({niu. försedd med omkring 400 sängar.
;\, ii Higa allierade, niirnligen Bulgarien, Serbien och l\fnnlen eg ro iigde fi·n ·slniimncla la nd en gam11l'a,l torpcdkryssarc , Xadesch du. ;w omkring 700 lons deplacement och 17 knops far!,
sa m t (i st. 26 knops torpedilalar om l 00 lon. l'iirdigbyggda ho~
Cn'u ~ot a r 1907.
Turk iska fl olla n utgjordes "id k r igsullJrollcl a,. följa n ek
hnty g, nii mligcn:
:1 \la gskcpp : Ilrriretldin Bur/)(trossn (f. d. Kurliirsl Friedrich
\\'ilh l'!m) ocil Torgul Reis (f. d. \\'cissenhu r g), fiirdigbyggda
189! och inköpta fran Tyskland sommaren 1910; 10,000 ton.
!(} kn op, 6 ~ l. 28 cm., 8 sl. 10 cm. och 8 sl. 8,R cm. kanoner ;
.\J es sowlieh. fiirdigbyggd 1874, mod er niserad 1904 ; 9,000 lon ,

l() knop . '2 s l. 24 cm. , 12 sl. 18 cm., 1-t sl. 75 mm . och 10 sL

,j t Il

1 111.

k:lllOilC r ;
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kustpan sarf'artyg: Assor-l-Teuj'N;, fiirdigbyggd 1868, 0111
byggd 1899 ; 5,600 ton, 13 knop, 3 st. 15 c m. , 7 st. 12 cm. Och
·6 s t. 57 mm . kanon er ; .1 1ouin-l-Zafer och F eth-1-Bu/'end, l'ärdiat) '
b yggda 1867- 1870, mod erni se J'a,cf e 1907 ; 2,5 00 ton, 12 knop,
.f s t. 15 cm . kanon er ;
~l

2 pansard äck skryssare : Hwnidieh oc h Medjidielz, fär dig.
by ggda 1903 ; 3.800 och 3.200 ton , 22 knop , 2 st. 15 cm. , 8 st.
12 cm. , 6 st. 47 mm. och 6 s t 37 mm . k a n o n er ;
3 torpedkr yssare: P eik-1-Sh evket och B erk-1-Satv ef f}ird igdigby ggda ho s Krupp 1906 ; 800 ton , 22 kn o p, 2 s t. 10," cm.
och 6 st. 47 mm. kanon e r ; Pe fenk-1-Deria, färdigb yggd hos
Krupp 1894 ; 900 ton , 19 knop , '2 st. 10,,, cm. och 6 st. -J7 mm.
kanon er ;

8 jag'::H'e : J ad ikjur, .ll a umnet, l\' emun e och M olwb et, färdigbyggda hos Schi chau 1910, 620 ton , :l2 knop ; .Jurhissur.
Hassra, Taz os o ch Samsun, fä rdigbyggda hos Cane t 1907-1908 ; 300 ton , 28 knop;
10 torp ed bå tar nirclig byggda 1901- 1907 hos An saido och
Creu sot ; 100- 165 ton, 26 knop.
Turkiel i1gde diirjämt e n å gra iildre kanonbittar och e tt tjug utal gamla torp edb å tar , samtli ga utan st.roid s \' iinle, samt slutligen e tt anta l tra n s portfartyg.
AY här lä mn a d e redogörelse för r espe kli\·e s trid s kraf ter
till sjöss fm.m gå r b la nd ann a L:
a tt varl, en el e n gr ekisk -bulgariska e ll e r d en turkiska flottan , genomsnittligt se tt , kund e anse~ iiga d e n mod ernit e t, som
num e rn iir känn e tec kn et ,fiir e n i mat e ri e llt ~ns ee nd e \'iii organise rad flotta :
att , ~iY e nl e d es genomsnittli g t sett , in o m b ftda. fl o tt o rna torp edfartygen voro i mera tid se nligt ski c k iin a rtilleri l'n rlygen;
att Grekl a nd l'örfogacl e iiY e r del enda fullt mod e rna pa nsrad e artill erifarl yge l, vars \'::tpe n , sk y del o ch höga fa rt gjord e
d e tsamma farligt ick e all ena s t för Turki e ts singskepp och pani h~1nclels e a Y sjöhiin1ing - ('ör
sa rd ~i c k s kryssar e u ta n iiYen .de turkiska. jaga rna; samt

a ll sftl nnda d en greki ska krigslednin gen had e la ng t större
a. . , . :in de n turkisk a a ll genom o ff ensiv korsa motslånd
.
..
~
.
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ygsbesaltningarn
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\ 'a d he t6 ifl'ar p erson a le n inom r espe ktiv e flotior iir ju all .. 1 1-:·111 1 nlt orekerna sedan urminn es Licl er \·aril gnnska god.l
.
.
.
. .
.
b
"c: ' '
111HI1
s'öm iin och a ll , å andra s tdan , den turlu s ka kustbelolkmng e1~
e t. Det tord e ocksa
större böJ'. else för s]'ömansyrk
.
,..,
CJ·~ 1J •,11· 11'·]"on
]·.un na pa s tås, a ll m ed h iin syn till el en p er sonliga kri gs b e r ed sk abättre ru s tad e än d e ras motstå nd a r e.
'
,..,arel·' e rnn' Yoro
pen
Fiir vinn a nd e aY s törs ia möjliga· iiv e rsk å clligh e t a v s jiikri g~op era tio ne rna komm er r edogör elsen l'ör d essa all upp.:lel a.s .
n c d a n~lae ncl e avd elningar , Yilka var och en behandl:1s lor stg I

·en följd. niimli gen :
E ge iska ha ve t.
T. O p e r•a.Lionerna
ha\·e t och Marm o ra sjön.
S\'arta
rationerna
e
p
O
rr.
hav e t.
ska
Joni
i
O p er a tionern a
}[f.
l\'. Hamidi ehs krvs s ning .

I.

Operationerna i Egeiska hafvet.

Ileda n fiir e krigsut!Jrolt ct hade Grekl nncl anordtml en Lill l'iill ig op era lion sbas för s in flotta vid Oreo s å nordku s te n a,Eulwa oc h diir s t ~i des uppln g t 80,000 ton kol. N ~ir se d e rme ra ,
den 22 ok tob e r , ön L e mn os intogs av g reki1ska fJoll a n , uppriit lad cs diirs t ~id es vid Moudro s- viken iinnu en tillfällig o pe r a tion sb!ns , som fö rsågs med pr o viso ri s ka \'arv sanlägg nin gar , huvud sa kligen nw;edda att b e tj ~ina d e Hitta fart yge n . H iiri ge n o m un dcrliillad es i h iig g.nHI greki ska flott a n s opera l'ion e r i on1l' ~Hi l{ L
stra x u lanför D a rdan ell c rn!ft..
Dt• n 17 oktoher , sa m ma dag som krigs l'örkl a ringe n oJTenl li ggj ord cs, a \' g ick grcJ.:isk a huvudfl o ttan u nrler konl e r a mir ~1l
ll. ou ndo ur io li s, vars fla gg hl i'ts le å Giorgios A v eroff'. Lill nord ös tra delen '.n \· Egeiska h a ve t, d ä r L e mnos intogs sa mt en d el
den1 ons !ra tion e r utfördes. Flo ttan uppde larles se el e rm e ra i e n
:t y p an sar ra rl~· g e n och j a ga rna b es täend e h n vud g ru p p , H vsecld
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t )J)o('kcra Darcl!:mcllerna , samt i t1·c nne mindre s ty rk o r, Yilk a
''~taclw radcs för blockad :tY Smyrna och Saloniki.
i
. c
J J11 1gangsa
d Geno m t less n sna)
tt a opera l •toner no•• rl1sa l.-ales
samman d e n i Sm"rna
:lll förf'h-lla
. '.·1·'-J,··a kr i!.!·slcdnim!·en
.l
.
,_,
"
t L! l 1
rlrn gnn armt•ka ren u elen ana toliska jiirnviigen, 1·ars lrnnsporl i; i!pncit c! yar endast 1,500 man per dag. På grund hiiraY log
del :H d:tgm· a ll överföra d essa lrupp cr till kr igsskfHlep lahen i
Thra('i t'll, d it dc anliinde för sen t för alt kunna delinga i slage t
rid 1\ ir k-1\ ilisse. Om s jöförbindelse rna cliiremot 1at·it fria , hn ck
fri!!ll l'iiran de l :w ifrågaY\a rande trupper till fronten k11nnal ske
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inom l'll n·c ka.
Bi neka elen aY Dardan ellerna, utförd aY å Lemnos och se nare :1 Tl' ncdos s ig 1s lödjand c jagare, medförde nl t !al l tillförsel
Yiig hle1· fullstiincl igt a 1·s kuren,
:l\' kr igsl'ö rniidenheler d enna
1ilkl't blan d annal hade till följd , att 180 st. från Tyskland av
Turk il'l inkö pta fiiltk•n noner , 1·ilka sko lat leYereras aY fmc;arc i
1\ ons lat in opel, i s liillcl fingo införas över Con s lanza (i Rum iini cn ) oeh ph den .grund ej framkomma till destinationso rt en
förr iin dle r f'ör1,; la still es tå nd e ts avslutand e.
(;\'nom blockad en a1· Saloniki -Yik en och de sena r e igang '..:-dla gn•kis k'n trupptran sport erna liings Thessaliens kusl und erlii ll:td l''> slut ligen i hög gra d g r ekiska armens f ramma rsc h lll(J[
och Ol'kupation :w Saloniki.
D l'n ;n oldober i nt og grrkis ka fl o li an öarna Tha1sos, Im bros och S tr!n,li och uneler d c n~irmast följand e daga rna Samo lrak o, Psa ra, Tenedas saml Tl~ar a . Av lurl,i ska öar i Ege iska
nrki pl' lage n ale rslodo nu enda s t Lesbos (Mytilene) och Chi os ,
r ilk a ii gd e ga n ska starka garnisoner. Öa rn a logos dock i besitt ning unde r senare d elen av nov e mber ; de t urki ska trupperna
hö!lo sig emell ertid k Ya r i d et i n re :w öarna und er o m k r i ng en
111
an a d. Ya rd le r d e mås te g iva s ig.
Under natten till elen l novemb e r lyd.!a d es grekiska lo rped b_atcn n:r 11, chef kapl en Volsis , o upptäckt p assera ku s tfo r tet
1
\arn -Bou rn i Yid Saloniki, inlriin ga i h a mn en och diir pu 150
:lcl crs :w1slå nd torped era clcl gamla turkiska kustpansarfm·ly "et Fet h-1-Bulend, Yilkct, träffa 1 a Y två 101·pcder, sjön k på gr u n l
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Yatle n . En vecka sen are blev en lurkisk kanonb å t till a nkar&
Yid Aivali äve n torpeder:ad av en grekisk torpedbåt.
De officiella r appo rterna över dessa an fall ii ro av fö lj ande
lydelse:
E fle r all haYa Hin111at Lilochm-io n p ä morgo nen d en l 110 _
\ embe r anl iind e jag till Skala E left e roc horion p:i e. m . och
gick dli irifrån l'rnnt till a nfa ll kl. 9 e. m. Kara-Bournou lyste
oavbru tet med s ina st rålk astare, m en jag lyck ades em ell ertid
passera m ell a n Kara-Bornon och Vardm· i ulan a tt bliva upptiickl . Jag satte nu full l'art m ot Saloniki och kl. ll,eo e. 111 •
upptiickle j ag utan svår ig het Yid Yii n s lra iindan av vågbry ta ren
diirsliid es ett turkiskt ku s tpan sar fa rtyg med s täv en i riktni ngen
NO, ,·a.r·i från vinden för tillhillet blåste. Vid andra iinda n av
vågb ry tare n låg ett ry skt örlogsfartyg förankrat och måh ä nda
lågo diir iinnu fl e ra . Jag gick med sa kta fart och manö vre rade
fortfarande ouppliickt så a lt jag fi ck sliivcn inrikta d mot m ittelpartiet av d et turki s ka fartyget samt siinde så iviig s tyrbo rds.
s tiivtor,pcd pä 150 m. a vs tånd . Klockan v isad e då 11 ,"" e. m.
Efler e n lit en babm·.d sg ir avfyrad e ja g omedelbart därpå d en
andra s liivl·o rp ed en samt lade r o re t ·dikt och av lägsn a d e m ig
m ed högsta l'a rt i förbirarten lancerand e däcksborp edte n, som
lrä fTad'c vag1brylaren m ed en cletonal1ion så s tark , alt vi försl ·
trodd e d en h ii rl edde sig av e l! kanonsk o lt fr ån land. E fter
första torpedens ex pl os ion obse rv erad e v i på d et fienlliga far lygel, hurul ed es Jj,u,s riindes !'ram och l·illba ka smnl: :h önle ~i venledes s ignaler m ed sk epparpipa . Gunrummet var upplyst.
Explo s ion en ~i gde rum st rax för om s tyrbord s. s ko rs ten . En
ljoc k rö k framvältrade ur sk or s ten en , och d e t sy ntes, hur us.ol11
fartygel sjönk med s Ui ven före und e r s tyrbord s slagsida. Jag
sa Il e där.på full fart över dc turkisk a m ini inj.erna, r ii k n a nde
pä milt fartygs ringa djupgående, sa ml an länd e utan v i1darc
iiven lyr till Kara-Bournou diir man va r skodd om milt anfall
ivrig l sö kt e med strålkas lnrna . Jag passerade emellertid iiven
nu orupptäckl , •OCh d å j.a g kommil t·vä rs Bournou , honorerade jag
l'lt till besä ltnin gen förut g1ivel löfte ge n om att p å 2,500 m . avs lfm d avs],jula en 37 mm. granat. mot hislningen >> sa mt
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,Kl. 10 c. m . avgick torp edbå len n :r 14 från Scan nia-b uk .1 ~[y lilene till A'iYali för alt anfalla och o m möjligt bem~ik l å t . l \rl . .l pao na ll en
l l'a non)<
·· j"'
!eJl
·ora n kTad Lur l''· s\.
. • si•"' - en <·1ar
l t en , som nogt"·or clel t.a a·· n d a ma' l 1· A..1va 1·1- b u'
'
,,gn pt e" to rpe dl)alen:
inlö
"rannl rekog noscerades, lilll·s nm n j norra d elen av v ik en p~1 ~riiffnd e den ·s ö kta kanonbå ten , som på backen fö-rd e en ss.
,an.on och på h y llan tv enne kul sprut or . Torpedbåtens ankomst
1
obsen·ern des i del rådande mån ljus.et p ~1 långt håll från kanon bå ten , oc h dess besättning var ej sen .a lt öve rgiv a f•a rt yget, s"dan
boll en \'l' n l ilern a öppna Is. Torpedbålens c h ef observerad e v isserl igcn l' iendens före tag, m en som_ han ej var s~i k e r på hururida besiitln ingen i sin h e lhet iivc rg ivil k a n o nbå l·c n , sänd e han
en beviirad båt ombord för a tt b emäktiga sig d ensa mma . För giir es arbe tades en kvart timm e m ed v.enti lernas stän gan de .
Fartygt>l hörjad e sjunka och m å ste i all hast överg ivas. Place rande sig på 60 m . avstånd .s~inde torpedbåten d ä rpå kl. 2,".
f. m . en av stiivlorped crna rätt i s kro vet midsk epps, med den
effekt a ll .f'a r.l ygel Iot!}! sprän gdes j s tyc ken , av v·ilka so mli ga

upp kaslades 30 m . i Juften .
Turka rna avgåvo under ti•d en revolv er eld !'rå n st.mnden
t dan res u !ta t. »
})(•n 8 november öppnade Saloniki s ina portar för gr e ki s ka
arm ee11; staelen besattes emellertid av såväl grekiska som bulgarisk a tru pper. Det närnu11s·te syftemålet för de allierades op cr'a lion er - bulgare rna s todo vid denna tid framför Tschataldscha
- b ]e, nu att k omma i besittning av h alvön Gallipoli, vars in lagan de skulle för grekiska flott an öppna vägen till Konslanti nopcl. T r upptransporter sjöledes till Enos, M uli an i och Dedeagatch iigde rum dels fr å n grekiska lmmn a r , cl el1s fr å n Saloniki.
En a\· dessa tran sporte r avsåg alt föra d en till Saloniki förlagda
bulga ris ka VII divisionen, beslående av 500 o ffi cerare, 35,000
•nan, 8,5 00 häsba r , 1,500 dragoxar och 1,700 kanonvagnar, till
Dedeaga tch; oc h fö r d e tta ändamål sammandrogas i Saloniki
P.å 48 li mmar 5 1 grekiska tran spo rtå ngare. Samtidigt vidtogos
lorberedelrs er för truppernas debarkering vid Dedeag1a.tch. E m ellertid siincle bulgariska krigsledningen i sista stund en del av
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-divisionen landviigcn, vilket gjorde al l g.rekerua kunde an vä 11 _
da den frigjorda delen av transporlmaterielen till övcrfö r'ande
av en grekisk divisi·on från Saloniki till Epirus.
Denna grek iska division insk eppad es på 18 f~u tyg och ay_
g icl.;. ulan eskort till bes lämmelseor len . För dc bulgariska trupperna , en brigad om 13,000 ma n och 3,000 dragare, erford rades
17 transporlfartyg och iigde överförandel till D cdeagatch ru lll
uneler skydel av grekiska fl ottan, vars jagare bevakade Dardanellerna. Transporlen lämnade Saloniki den 27 november och
debarkerin gen iigdc rum under .de två därp:'t liiljan cle dagarn a,
i allt clragilnde en tid av 18 limmar.
Turkilska krigsledningen mötte dc all ierades opera tioner
mot Ga llipoli-halvön med att dit över Marmora-sjön fÖr'a betyelande landslridskrafl er , vilka om ock med sv å rigilcl löste sin
uppgift att h ålla halvön i turk isk besittning.
Del var först efter all hava la·\·siulat stilleslCtnd m ed Bulga:·ien och Serbien som Turkiet beslutad e sig för att s-än da nt
.~in flotta i Egeiska h::wel.
Den l() december 'liimnade turkis ka
rartygen sin ankarpla ts vid N!agara, styrde genom Dardan ellc rn:l och siktades kl. 8,2 0 f. m. av dc gr ekiska hlockndfa rtygen.
Den utlöpand e turkiska sty rkan besto d av RurburoSSCll, Torg ut
Heis. Jt essou dieh. Assor-1-Tcuj'ik, Mcdjidich samt () :'t 8 jagare.
A v dessa fartyg hiillo de fyra pansarskeppen snart
s ty rbord hiin och följde kn slen av Gall ipoli-halvön . Grekiska fJollan, som befann sig öster om 1mbros och styrde syrlos tlig kurs n ed mot dc turkiska fartygen, girade i sin ordni ng
h 1borcl hiin för all ås tadlwmma T - li=igc. Turkarna öppn ade
eld pä 12,000 meters avstånd under del alt gr ekiska flaggbke ppel liit dislansen nedgå till 7,ö00 meter , innan det hörjade sin
inskjutning. Snarl nog skilld e sig Giorgios AuCI'o ff från övr iga
fartyg för a lt m ed tillhjiilp av si n högre l'art söka avskiira turkarna r e l6i tlen till Dardanellcrna och kom genom d enna m anöv er in på 2,900 meters avstånd till fiendens tät. H:'trt ansatta
:1\' elden från grekiska flott a n , girade de turkiska pansarskeppen
k!. lO,eo f. m. 180 ° styrbord hän samt ingingo {tlföljcla av Je
liitla fartyg en i Dardanellcrm . Grekiska l'lottan förföljde intill porten för fäslningsk a non erna .
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Ska dor av större betydelse å stadkommos å Barbarosso, där
annat ett av de svår!a. kanontornen sattes ur stridbart
]J land
Giorgios Aueroff träffades fy ra gånger dock icke allvar5 J.;.i cl, .
sam L Det var huvudsakligen d e lvenn e flagg sk eppen, som
Jj ngo em otlaga elddopet; övriga fartyg erhöllo 13ntingen endast
n 1,·cke l ob etydliga eller inga skador. Pers.o nalförluslen var å
··rrl' isk a sidan 2 dödade och 8 sårade, å turkiska sidan 14 d iit>
dad c och ö7 så1<ade .
Sjöslaget elen l() december gav i taktiskt avseende föga resull :d: dess ,strategiska och pol i ti~>ka betydelse var emellertid så
lll\' ' i;et slörre, ty s laget gav grekiska flottan ökat herr'aväld e i
Egeisk a havet och föranl edde Grekland att för sin del ej g[t
med pä de l stillestånd, vilket redan den 3 december slutits m el ·
hm de iiYriga allierade och Turkiet.
}) ('n 22 december utgingo Mcd.iidieh och några j!a.garc ur
J) a rd:. ncllerna samt besköto Tenedos. Vid å1s·ynen av rökarna
:fri1 11 grekiska huvudstyrkan, som tillkallats från Lemnos, r etir er nde emellertid d ~ turkiska fartygen i skydd under b efästningarna.
Den 15 januari kl. 3 f. m. gick turkiska flottan åter till
sj ös ~ m ed den nu rcpa.l"erade 1-IwnMieh i täten. Tjocka och i
öv r igt ogynmmmna väderleksförhållanden förorsakade emeller l id alt flottan sntart återvände till sin gamla ankarplats. H amidieh fortsalte emellertid till sjöss, därmed inledande elen
h yssn in g, för vilken redogöres längre fram .
Höga porten beslöt sig emellertid för att åter utsända flotla n i E ~eis ka havet i avsikt att om möjligt vinna fördelar, iignade a tt göra intryck på elen redan arbetande fred1s konferensen
i London. Högsta befälhavaren över turkiska flottan, Rasmi
Bey , synes icke haft stora förhoppningar att kunna åstadkomma nago t; han utgick emellertid med flottan ur D!a:rdanellerna
den 18 december, varvid M edfidieh och fyra jagare sändes i
för Yiig fö r att locka bort den grekisk a flottan eller åtminstone
sök a fä de n alt dela på sig. Amiral Koundouriolis lät emellertid ick e mis:sleda sig ultan inväntade turkiska huvudstyrkan,
'~il k en si ktades kl. 10, 20 f. m. I täten gick Torgut Reis, flagg1'-i(lskri ft i Sjöväsendet.
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skepp på grund av de skador Barbarossa lidit under föregåe nde
slag. Därefter föJj.d c sistnämnda fartyg samt Messoudie h , Assar-1-Teufik och fyra jagare.
Turkisk!a flottan styrde ned mellan Lemnos och l nd ros;
grekiska flottan styrde sydo:stvart för alt gen s l' j u la sin fiende.
Denn e girade emellertid babord hän, varigenom de tvenne flottorna kommo alt framgå i sydos tl ig riktning på n~ira paraleila
kurser. Omkring kl. 11 ,.. 0 f. m. öppnade båda. styrkorna eld
på omkring 9,000 meters avstånd; kl. 12,3 0 m. d. girade de turkiska fartygen på en gång babord hän och styrde i oordning tillbaka mot Dardanellerna. Giorgios Aueroff' ökade farl"en och
förföljde den turkiska flottan intill porten för fästnings·k anonernla.
Å såväl Torgut R eis som Barbarossa sattes ett svårt kan ontorn ur stridbart skick; av de grekiska fartygen e rhöll Giorgios
Aueroff de m cs·t betydande träffarna. Personalförlusten synes
~\grekiska .sidan hav.a. varit ringa eller ingen ; turkarna lära h ava
förlorat mellan 100 och 200 man.
För andra gången hade turkiska flottan tillbakadrivits från
Egeisk!a hav et; de grel.;i.ska sjöstridskrafterna ägd e nu, om m an
f rånr ~i knar Hamidiehs djärva m en planlösa kryssning, fu lls tä ndigt h erravä lde · i nämnda hav och stördes icke mera av några
försök från turkiska flott ans sida att utbryta från Da.rdanellerna. En följd av detta h erraväld e var den grekiska ockupation en
den 15 februari av hreta och i medlet av mars av Samos.
Rland de företag, som hava samband med operationerna i
Egeiska hav et, må nämna:s den med flygbåten Naulilus .a.v kapten Moutoussis och en h o nom å tl'öljan<le obsenatör utförda r ekognosceringen den G februari. Naulilus ltppsteg kl. 0 L m. från
\foudrosviken och passerade på en höjd av 1,200 meter öv~r
Dardanellerna till Nag'ara. Turkiska flottans ankringsplatser
iakttagas och an tec kna des; fyra bomber, som icke ås tadkomnW
någon skada, nedsläpples ÖYer de fientliga fartygen och befästningarna. Ett turkisk l f~i Il b a tleri och ett in11an tcr ide tach ement
hesköto flygbåten utan framgång, likaså n ågra av fartygen. Kt
11, 20 f. m. nedgick NauliluSI utanför kusten av Imbros, där clel'll
upplogs av en väntande grekisk jagare.
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Operationerna i Svarta hafvet och Marmorasjön.

Turkisk'a. flottans uppgifter i Svarta havet och Marmorasjön blev o att beskjuta och blockera Bulgariens kuststräcka, att
överskeppa trupper frå n Mindre Asiens kust ost om Dm·danellern a till det europeiska Turkiet 'Samt att samverka med och
stödj a den turkisk'a: armen vid dess flank er.
Omedelbart efter krigsutbrott et bombarderade turkiska
flot tan Varna och Kavarna m . fl. bulgariska sjöstäder sam t
något .senare även Dm·gas . Handelsblockad av bulgari:ska kusten notificerad es och upprätthölls till e;1 början av J-Iwniclieh
samt nagra jagare.
Den 1 november, då bulgariska arm en framryckt till Lyle
Burgas, lands!a.tte turkarna vid Midia vid Svarta havet 20,000
man i väns tra flanken av fi end ens arme, därigenom förorsakande m otståndaren avsevärda förlu:s1er under slagen vid Lyle
Burga s och Tschorlu. En vecka efter dessa sl1ag hade emellertid bulgarerna frami'}~ckt till T schataldscha-linj en , turkiska a rmens sis ta försvarsställning, vilk,e n vid Svarta havet utgick från
tt1akt c'n vid Derkos och vid Marmorasjön slutade Yid Döjuk
Tsch ck m edje. Dessa försYarsställningens flanker linderslöddes
Yid bulgarernas anfall 15- 17 november av turki ska flottan,
vars med verkan i försvaret anses hava v!writ en väsentlig omak
till all turkis ka armen här lyckades hejda fienden.
Bulgariska krigsledningen insåg ocJ,så betydelsen av a lt
tll1dand riV'a, dc turkiska fartygen, varför fyra bulgariska torpedbåtar na tten till den 21 november :s'ändes till sjöss med uppdrag
att anl'a lla utanför Derkos Yarande turkiska örlogsfartyg. Här
la g bl and andra far tyg, troligen till ankars, pansan liickskryssaren
l-Iccm iclieh, för bevakningsändamå l tilldelad två jagare. Av fruklan att a v misstag beskjuta egna fartyg, synes den turkislm
kry•,·sarechefen haft för vana att natte tid stationera dessa j1agare
n,to m por te för kryssarens strålkastare och kanoner, Yarj~imtc
S~tsom igenkänningssignal giilld e, alt när flc~miclieh visade grönt
1
Jn s, sku lle jagarna svara med rött.
De b ulgariska torpedbåtarna synas haYa obemiirkt passel'at dc turkiska jagarna; då de upptäcktes från J-Jamidieh, visa-
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de Jnyssa ren grönt ljus, vi lk en signal av dc bulgariska LorpedJJål::trna på måfå besvarades även m ed grönt ljus. D etta förorsakade förv irring bland kryssaren:s· befäl, s,om trodde, att j!agarna m iss upp fattat den överenskomna signalen. Alltnog, kryssaren sköt ej, men så gjorde i stä llet torp edbåtarna, .som avfyrade
sinJa· torpeder på mycket korl avstånd. Enda:st en torped Lräffacl e, fiiro rsa kande en svår hicl<a i kryssarens förskepp. Vid
explosio nen dödades eller sårades 10 m an.
Torpedbålarna blevo nu b cs kjulna men lyckad es undkomma i mörk r et. Varskodda rav arlil'lerielden, s·a tte dc tv enn e jagarn n k urs mol J-/mnidieh för a lt liimna bistånd ; .de bl evo emelJcrli d ill a lönade härför , i det alt kryssaren utan att godlaga der.ns ljuss ignaler i stridsivern bcskölo dem, dock utan resultat.
fl amidieh, vars försk epp s än k l sig b etydligt, inbogs erades
med ak tern före till Gyllen e Hornet, diir kryssaren dockades och
nöd lo.rY II igen r eparerades så att den e fler en månad åter kunde
trii da i tjänst.
Den vapenvila n-.sllan f1 ena sicl!an Turkiet och å andra
Bulgarien, Serbien och Monlcncgro, vilken varade m ellan 3
dece mbe r oc h den 3 februari l 913 användes av turkiska krigsSamtidigt
IN] n ingen till all uppgöra följand e oper!ation splan.
mecl all miin framryckning fr ån Tchataldscha- linj en s kul le land stign ing iiga TUJll i ryggen på. bulga riska arm en , dels vid Poclima
rid Sntrl:a. havet, dels vid Sarkoj vid Marmorasjön; vidare skulle
a Ga ll ip oli-halvön nuanclc trupp er rycka fram över Bulair.
Fra mryc kningen vid Ts chalaldscha började elen 7 fehr11ari
men erhö ll icke c ll gynnsrtml r es ull1nl ; landsligningen vid Po cli .
tna !'iii ja n dc dag fick h u vu d sa kl igen kara k Iiiren a v en m issl ycka d demon stration. Den samtidigt utförda landsli gningen Yid
Sa rkoj Yn r av betydande omfallning; dc turkiska trupp erna
bb·o emellertid h årl ansatta av bulgarerna och måste å lc rinsk ep p:t~ u neler skyeld av farty gskanon ernas eld. .'h en [l Ga lli Poli hah·ii n ' 'ar vapenlyckan de turki sk a trupperna ogunstig.
. ])l'n 18 februari gjord es e ll nytt, å ter r.cs ullatlösl, lancl.slig'
···
f···1
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bulgariska ostarmen var gruppet;ad, var det relativt lätt för btl].
garerna att ti11bakavisa fienden, detta så mycket mera, som för.
beredelserna LilllandstigningarJl! a, torde hava varit s käligen brist.
fälliga.
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Operationerna i Joniska hafvet.

Dc obetydliga grekiska sjöslricl:skrafter, som voro avdelade
till Joniska hav et, sloclo under befäl av kommendör Damianos
och hade till uppgift all intaga den huvudsakligen av åld riga be.
fästningar skyeldade sjösladen Prevesa samt att upprätthålla
hande1sblockad av de albanska •sjöstäderna.
Prevesa, kapitulerade den 2 no,·ember efter e lt samtidigt
anfall från sjösiclan och till lands . De turkiska fartyg, som befunna sig i hamnen, s~inktes; en torpedbåt upptogs seelermera
a,· grekerna och införlivades med dera:s' flolta.
Den notificerade h!anclelsblockaden upprätlades och omf:•ttaclc efter någon tid lmstslräckan mellan Prevesa och Aviona
med undantag för förstnämnda av grekerna besatta sjöst!ad,
över Yilken grekiska fiollan ombesörjde pr·ovianteri ngen av trupperna i Epirus.
I det föregående har omnämnts, hurusom greki:ska trupper
transporterades sjöledes från Saloniki till Epirus; i slute t av
februari överrördes även sjöleeles 4,000 man serbiska trup per,
vilka lanelsalles i Durazzo, dit blockaden utsträckts den 25
februari.
Scclan, i början av mars, S anli Quaranta - en av de större
sjöstiid erna å Albaniens kust - intagils av grekerna, blev denna
hamn en a\· de viktigaste stödjep unl;;tern a för de grekisk1a. trupperna i Epirus. Samtidigt som dessa och ~i ven de lS'erbiska trupperna över denna hamn och Durazzo erhöllo erforderliga fö r!:-lärkningar och förråd, voro turk'a,r na genom handelsblockaden
uteslängda frå n tillförseln från sjön, vilket enligt d :r Nikolaides
>: h lev a v den största betydelse för fälttåget >> .

n barclemlnng av bulgariska sjösläder och gjorde flottan stor
:~dt a .,asom flankstöd åt T:schataldscha-linje n. Men huvudoper at io nerna, n~imligen mot grekiska flottan, sköttes synnerligen la m t och dc få gånger, turkiska flottan kom i kontakt med
den grekiska, drog den sig hastigt tillbaka innanför Dardanellcrnas t' ii s l ningska no ner.
El t undan tag i denna pas:' iv i le t utgjorde Lurk iska pansar(tä ckskryssare n Hamidielzs operationer.
,
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IV.

Hamidiehs kryssning.

Turkiska örlogsflottan:~ operationer under Balkankriget ärO
en bild aY ylledig passiYilet. Visserligen företogos å lskilliga
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So m redan förut omnämnts, gick denna kr~·ss'a re i Läten
turki ska flottan vid denna·s utgång ur Dardancllerna natten
till dl'n 16 januari. I motsals till övriga fiarlyg, som snart å ter Yiin dl· ti ll den trygga ankarplatsen vid Nagara, for~s atte flami{{i eh k hef: Rcof I3 ey) till sjöss, visade sig följm1de dag vid
Her mup olis å Syra, Yaresl en grekisk hFilpkryssare förstördes.
:'PPIJ I ingade några grekiska hand elsfartyg :s·amt anliincle elen Hl
Jan uari till Port Said, där kolning verksl~illdes. Pft grund ~l Y
grek isk e konsulns protest mol kryssarens kvarliggande i Porl
Said , lllasle Hamiclieh genom Suez-kanalen aYgå till Röda h~wcl,
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varest kolningen !avslutad es . Krys saren återvänd e därefter till
Port Said, visad e sig sen a r e i Joniska ha ve t och måste slutligen
den 14 februari, för storm sök a nödhamn i Malta, di.ir kol förrå~
det komplellerades. Några dagm· senare uppträdd e kryssaren
vid Cykladerna, där !'yra greki:s'ka handelså ngare skola h ava
förstörts, varefler den avg ick till Syriens kust.
Den 12 mars visade sig Hamidieh oförmodat utanför Du.
razzo, vares t serbiska trupper beskölos, och sna rt elitrefler utan.
för San Giovanni di Mcdua , där några grekiska Iransportånga re
med trupper ombord bleYO illa å tgå ngna. E ft er en obe tydlig
skärmy tsling med en grek isk kanonbå t avgick llamidieh till
A"l exandria , där kr yssare n kvarlåg till kri gsopera tion ern as upphörande.

l det ovanslående ha r lämnats en sammanlr~ingd sk il d ring
av sjökrigsoperationernta, under Balkankr,ige t 1912- 1913. Res ullal en av d essa opera ti on er blevo för de t venn e motstånclarn:t
på sjön, Grekland och Turkiet, mycket belydetsefulla. T urki ska flaggan strök s oc h ersa lles av den h ellens ka å stö rre delen
av förut uneler ottomanska vä ldet lydande Egeiska öar ; Kreta
blev en grekisk provins ; halvön Kalkidiki med Sa1oniki likaledes - och allt clclla Ya r en fö ljd av grekiska fi o lla n s ingripande antingen utan ell er un ele r !Samv erkan med 'a r me n. De
g rekis ka lanclvin nin garna i övrigt - i Epirus och Macedon ien
- äro även i viss m fm en följd av grekiska sjövapnets opera tioner, ty de genom floll'an ord n ade trupp- och förr flds lransporlerna sjöleeles sam l blockaden a Y Albaniens kust underlättade
i hög g rad de greki ska och föt~s'vårade de turkiska truppernas.
opera tioner .
För oss sjökrigsy rk e ts m ä n är Ball<ankrigel 1912- 1913huYudsnkligen iinnu ell vittnesbörd, lagt till krigshistoriens
många öniga, om sjÖ\'[lpn els stora inflytande p f1 kri gsh ändel>> Vår flottas 'S vaghe t va r hu vndorsa~ ernas gång i allmäi1hcl.
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·en till dl. ra motgångar» yttra de eft er fredsslutet turkisk e stor -·
k .·11-en Kitamil Pascha. Han om n ågo n bör äga klarh et i fr ågan
'
1'1 5
., d so m fa ttals i turki sk a försvarsväsendeL
onl \ '1

E n~la nd- Tyskland och Medelhavsfrå~an.
J-Jnr uvida England unel er de närma s t kommande å ren skall
ku nna hliva i s tånd att :ständi gt avse betydta nd e sjös lyrk or för
, imperia l pm·poses » ulan för h emland s farvanen utan a ll v~i 
scntl igt ö ka sin örlogsnotta, ~ir en fråga, som åter bliYit lfl,];:Lu ell
inom de l b ritti ska riket. Krav en p:"t e tt ökat n ybyggnad sp rogram iiro högljudda. Många förfäkta såsom det enda rälla
, tw o-keds- lo-one »-principen gent em o t Tyskland, vilket skulle,
föru h i il l t~l , p åbörjande t i å r av 13 nya slagskepp utöver dc se na st IH· ,·ilja de fem . England skull e härigenom kunna h ålla
50 r;, ii,e rliigsenhet i Nordsjön och sa mtidigt kunna anviincla
aterstoel en av sin öve1Tägsenhet på andra h åll . Beräknin gsg run den ,·er k a r alltför schema l isk va rjiim te en annan S\'agh e t vidHlder densa mma . .\,·en om' 18 n ya skepp onwclelbart skulle kunn a
pillJiirjas, bleve det n~imligen omöjligt all före utgå n gen av 1911i·
ansk afl"a b emanning för ta lla dessa fartyg. Inför denna svflri ghet har d ~ir för föreslagits a tt man skull e inräkna kol oniernas
skep p, .\ ustrerlia, Ne w Zeeland oc h Jtalaya i antalet, i viik el fa ll
i :h l'IHi as l skulle erfordras 15 nya skepp. Aven uneler en dylik
fiiru tsii ttn ing ~iro bemanningssv tlrigh e terna do ck nii stan oö,·ersligli ga, oc- h utvägen har ·dess utom en annan svtnghet, niiml igen
att griin se n mellan mod erland ets och koloni ernas sky ld ighe ter
för fr am tiden ej bleve skarpt upp dragen.
E n!i gl en annan , s kenha rl klarare princip, fö resE\s som
norll1 50 % överlägsenhet mot Tylsk lancl, samt att y ller'li gare
beh oy sku ll e rällas efter övriga maklers program. Man fo rdrar
saledes i s tort se tt förutom nyssniinmda överlä gsenh e t mot Tysk '.and , iiv l'rliigsenh e l i Medelhavel över en kombinerad llaliensk Ost err ik ir; k !'lo tta . :M en 191 5 skulle eme llertid denna sena re·

-

175 - .

174 -

komma att förfoga ÖYer 9- 10 D.readnoughlar, och känt är, att
Italien komm er alt öka sin marin med e tt fartyg om året lllöver dc 10, som nu äro nirdiga eller beviljade, samt alt Ös terrj_
kiska regeringen b egär t anslag till ännu en elivision Dreac]_
noughtar. Om England därför skulle söka upprätthålla sin
överlägsenhet även i Medelhavet, bleve dess budget betungad i
lika hög grad, som om » two -keel~s-t o-one >> standarden mot T yskl:ancl bleve den grundhiggande principen.
Englands stalskonst skulle dock visa betänkliga svagheter,
.om landet bleve nödsakat all upptaga kamp en mot Trippelalliansen utan bilri:ide av någon annan stat. Det framhålles v-isserligen, att England ej kan överlämna skyddet av sinn Mt> delhavsintressen åt franska fJollan . Denna, som en tid fram åt torde
1.-unna håna. en kombinerad Italiensk-Österrikisk flotta stången,
får dock ej Hinmas nr räkningen vid ett engelskt krig mot trippelalliansen. Slutligen måste man även modräkna alt kombinationen Italien-Österrike vilar på rätt svaga grunder, allt med
hänbyn till de b åda sln:t.ternas olikartade intressen och historiska
fiendskap. Under senaste tid hava uppgifter varit synliga i
pressen angående prcliimnära ni:irmanden mellan England och
·Ös terrike, avseende sjömilitära förhållanden ; oaktat dessa ryklen på det besUimdasle dementerats, kunna de besanna ~ at se n :
»Ingen rök utan eld >> .
Amiralitetets politik i Medelhavsfrågan framgå r av nedanstående uttalande aY the First Lord:
>>Apart from th e fifty per cent prepond erance in >> Dread110Ughl»-ships whi ch must be mainlained above lhe Genuan
Fleet in Home vValers for th e defence of the Uniled Kingdonl,
\H' require a powcrful Fleet for foreign service in th e Mediterran eau and, if neces:sa ry, for the clefence of th e Overseas Dominions of the Crown, cilher -in lh e Atlantic o.r in the Pacific.
The station of this fleet is, during the present circumslances, the
"Medilerranean, because lhla l is where is th e great.cs t need, as a
general rule, cluring the present period. Th e s lrenglh of thi·s
fleet is r-egulaled in the main by the naval programme of the
·Other Mediterrancan Powers. Although this fleet of ,, D read-

•>ths>> for foreign servict will be maintainerl in or near th e
iVfedi terrn nean for the purpose of th e whole world defence of th e
~ritish E mpire, il is, of cour se, absurd to suppose that ship:s
:~re Jimited in their action to particular areas. If a grenler neccl
. ·ses cilher in peace or in war, th e fleet in the Medilcrranean
'
fil 1
oan he qu ickly sent to proteet the interests or the safely or
Au stralia, New Zealand, or Canada, and of cour:se, all British
ships of war, whereever they ar:c stationer!, howcv er they are
disposed, are at 1all Limes availablc, and will at any time be usecl
Jw the :\dmirally for th e purpose of obtaining th e main decisi-on on \Yhich the command of th e sea depcnds >> .
\fedelhavsfrågans rätta belysning angin~s av slutord en i
Frågan måste lösas enligt strategiens
.0 van a nl"örda yttmnden.
grun d la gar ; England m ås lc i händelse av krig söka kros sa de
fi ent liga sjös lrid:skraftcrna på den viktigaste slraLegiska punklen , innn n huvudoperationerna kunna äga rum på annal h åll.
Del ligge r sålunda i sakens natur, alt Medelhavet 1111cler 1.-rig
mell nn E ngland ochjrippelalliansen till en början måste i.iverginl s aY de brittiska eskadrarn1a. Alt däremot unel er fredstid
iin:rgiYn Medelhavet är av politiska skä l omöjligt; England
ma sll' niimligcn sä11skilt inför elen muhammedanska världen,
up priillhi"dla sin politiska pres tige i Medelh!a.y el. Amiralitetet
har o<"kså under 1913 å terupptagit vakthållningen därslädes
med kraf tiga eskadrar.

nOL l o

The Nelson Touch.
Blc\' Trafalgarslaget lc\'crerat i enlighet mecl det m emorrm•dum . so m 1av Nelson utgavs n åg ra veckor före drabbningen och
bär dt•n na pr~igeln av vad amiralen i brcY til1 lady Hamilton bcllii nn wr the Nelson touch, eller utkämpades det pelc m ele
li!l iimpa ndc cnda:st av den ryktbara punkt i m emorandum
1
~'dd e: >> I elen händelse signaler ej kun111a. upptäckas eller
intet fel som läager
den fartverschef
· siik erhr~ L nvli:isas becrår
l:> v
.. t>
o

med
som
med
om-
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hord med fiendens fartyg " ? Sådan är den fr åga som sedan
mer än e tt århundrade sysselsa tt \sjökrigshistoriska och tak tiska
!'örfa tlarc såväl i som ulom Engkmd, så m yck et mer som bak 0 111
d enna fråga skymtar en a nn an nämligen den om vilk et värde
man bör tillerkänn a de lärdomar av taktisk natur vilka a v sLaget hava dragits och iinnu må kunna dragas.
I ·a vsikt 1alt söka kl argöra denna fråga, å lmin:s tone i detl
mån ett historiskt probl em av ifrågavarande art över huvuu
laget låt er sig lösas, har engelska amiralite te t tillsa ll en ko mmiss ion, föga talrik visserligen, men samman sa lt av ~sy nner li gen
framst ående män a v fa ck el. Kommissionens y li rande fö religger se dan en tid och ska ll , m ed hiins yn till de t a llm iinna in tresse
Trafalgarkampanjen i 1nlla tider otvivelaktigt kan göra nnspråk
på, hör nedan i korth e l redogörns för det märkliga ak tstyckets.
innebörd. Först då n åg ra erinringar rörand e själva memo randum _
Den 28 september l 805 övertog N els on befäl e t över den
engelska flott,a, som h ade till uppgift att i Cadiz inblockera de
fransk-spans k a huntdslridskrafterna till sjö1ss, och länge dröjde
han ej att till und erl ydand e fartygschefer medd ela sin anfallsplan för den händelse fi end en skulle söka utbryl'n . D enna plan
blev efter att hava el is k u Lera ls m ed närmaste mann en i befälet,.
amiral Collingwood, d en 9 o ktob er n ediskriv en och fi ck då den
form , som framgår av ·del i Bri tis h Muscum deponerade originaldokumentet, Yarn' kopior p å sin lid t ogos och Lillstiilldes
fartygscheferna. Enligt m emo randum skull e anfallet ske under
marschfonnering. Fio llan skulle indelas i tre k olon n er, tvt\ om
sexlon skepp och en om ä t ta , den .senare omfa ll ancle de mest
snabbseg lmHle td cläckarna . J själva verke t förfogade emellertid Nelson p å bataljd agen ej över mer en tju gosju sk epp och
blev så lund a ej i tillfiill e att form er a den tred je kolonnen -th e fl yi ng squadron.
Collin gwood ägde a ll , så sn art han 11ppfalla l högs ic befälhavarens aYsikt, ,s jiilvsl~indigl leda sin kolonn till a nfa ll på närfl
håll ; och h ar denna för eskrift genom alt Lvänn c g:'\ nger upprepas i memorandum blivit särskilt und erstruk en .
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:\ lemo rand um innehöll vidare beskrivning på anfallssättet
]els fiir den händelse fienden 11ppläcktes i lovart, vilk et som
~Jct- an l ic ke bleY fallet , och dels om han blev sikbadi lä i enlighel Jll l'd Yad som i själva verk•et inL6iffade. För de lta se nare
rall Jwde Ne lson s jälv gjort utk ast till ett diagram , som visar
de tre engelska kolonnerna på paralell kurs med fiend en , som
hiin·id a n tages vara formerad i ligne de bataille. >> D e engelska
Jwl onnerna , , föreskrives i m em ora ndum, "skola föra s in på
kan onha ll på fiendens center. An lagligen kOtlllm er sed a n a tl
sigmileras till Hi-kolonnen , att h å lla av på en gå n g m ed forcerade ,egel för att forta st möjligt n å fienden och framkomm en
kup era de nnes linj e vid tolvte fartyg e t fr ån kön >> .
~elso n reserverade för sin egen kOlonn den fullstiincligasl e
riirels d rihe l. Han tinad e slutligen a tt han skulle vaka öv er,
all den niist kommenderad es manöv er bleve så !il e t bund en
som miijligt.

Sada n var i korthe l anfa1lsp l1a nen. Hur blev den väl utförd ·/ Collingwood, -som bä1s t torde hava varit i stånd att bedöm a de n sak en , giver i sin följ a nde dag till amiralitetet a vHtlna
rap porl över bataljen icke n ågon detaljerad re dogörelse fö,r
man iiHa rna, men han omnämne r mera i förbigående , a lt som
en a nfallsp lan r edan fastslagils och kommunicerats cheferna,
erfordra des endast ett fåt1a·l signa ler. Andra vittnesmål fr ån
captain Hope på Defence och Harvey p å Tememire , som närl!J al'i l fö ljde Victory , bestyrka de tta ull a land e.
Eme ller tid gjorde sig en molsall åsikt snart gällande. Man
kan hiinföra dennas urspr un g till e tt brev fr ån capitain ?l'loors•on
~\ Heucn ge, vilken den 4 nov emb er 1805, således enelast n åg ra
llnga r l' l'le r slaget, sk re Y, att en anfallsplan visserligen uppgj o rt s
och anbe fa llts av Nelson , m en alt densa mma 1n•lclrig blivit tillliim pad. Denna sats vann sna rt stor spridning i engelska marin en : am iral St. Vincent gjorde den till sin 1806 och James
hinr i si n under å ren 1822- 24 utgivna sjökrigshistoria anslutit
sig li ll de nsamma liksom senare Mahan i sitt märkliga, år 1897
Pllhl ierra de, arbete Life of Nelson.
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Det är först 1899 , som en gensaga mol ovannämnda dokrin in b des av vice amiral Colomb, som i en 1rwtikel i U ni led

~ervice Jlagozine påvisade vilket inflytande planen av den 9
oktober dock i själva verket hade haft på utgången av striden.
sedan ha r dett1a' uppslag fullföljts bL a. av Mr Thursfield i en
serie artiklar i Times 1905 med anledning av Trafalgarslagets
bundra{usdag ooh av captain Kerr i en uppsats synlig i Nincteenth Co ntury oktober 1911 , åtsk illig1a andra författare att.
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förti ga.
Dl'n kommiJss ion som tillsatts för att söka utreda denna
o·enom konträra uppgifter så oklara fråga beslod av amiralerna
"Cypr ian B ridge och Custance b åda' väl kända genom sitt skriftställer i på området samt professorn i historia Yicl uniYersitet
i Ox ford Mr. Fil"th; som sekreterare tjänstgjorde amiralitets bibli oteka rien Mr. Perrin. Sagda herrans yltrande är i sig själv
kort, dl'l upptager knappa tio sidor, men det är åtföljt av elt
fl erta l hilagor innehållande utdrag av så många loggböcker tillhöran de engelska fartyg som kunnat uppbringas samt m r elt
fl ertal engelska officerares dagböcker främst naturligtvis N elsons egen och Collingwoods. Del är med dessrus tillhji:ilp som
det \' arit möjligt för captain Tizard , en f. d. engelsk sjömätningsolficer, att på kortet utlägga de engelska fartygens approximat iYa Yiig under dagarna 19- 21 oktober och att framsläH n
tre sk isse r ulvisande den engdska flottans formering och läge
den 19 ok lober vid midnatt sam l 21 oktober kl. 6 på morgor1:en
och 12 p;\ middagen. Den s isln~imnda skissen, av vilken en
reprodu kt ion J1~ir inflikes, iir av siirskill intresse; den ulvisar
niiml igell sa mtidigt den allierad e flottans läge såsom elen angircs a,· fr anska översten Desbrierc i dennes mycket uppmärk sam made a rbete La campagne maritime d e 1805; TrofnTgar ,
för ii nig t en a v kom m i1ssionens mest anlitade kiillor .
Y Il rand e l inledes med en anmärkning att den engelska
~
o
o
o
l'! o-tt 'a 1' , . a r l an
cl ensamma
va"l rangera d d ao f'1enc,l en f r an
g t 1'f·r an
den 21 pa morgonen siklades styrande sydvart i kölvattens for llleri ng. Enligt Viclorys loggbok gav Nelson kL 6,1 0 f. m. signal
o
'
.
::tll t'(Jrm cra
pao Lvao l;. ol onner. Denna signal,
marsc l1orcl mng
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:som nu g a vs för tredje gången a vsåg tydligtvis mera retablerino
15
.än nyformerin:g.
Näsln signal 76 O. N. O. som betydde: håll av och styr
O. N. 0., följde tätt på den föregående; den hissades k l. 6
>13
och återupprepades kl. 6,,G med kurssignalen förändrad till ost.
Målet för och resultatet av denna signal har mycket diskute.
rats, i synnerhet har det härskat ovisshet om huruvida a vhå]).
ningen gjordes medelst successiv eller samtidig gir. Två posj.
tiv1a' vittnesbörd, varav ett hämtats ur en skeppsloggbok , tala
för den förra hypotesen , under det å andra sidan intet kan
.åberopas som stöd för den senare.
För övrigt är, såsom i rapporten påpekas, detta av under.
.ordnad betydelse. Engelsmännen voro illa rangerade och an.
tagligt är atl de fartyg som voro på sin post girade successivt,
.de övriga däremot på en gång.
Antagligen förutsalte Nelson vid denna tidpunkt att den
allienade flottan var på väg att söka skydd i Cadiz. Han har
nämligen i sin privata dagbok gjort följande anteckning (den
sista för övrigt): >>Klo ckan 7t vänder fienden successivt». Härvid hade han dock låtit missleda sig av enst1aka fartyg, som
kommit för om sin post och so1n på Vill:eneuves Idoeka n 6,""
givna signal >>Formera linje, naturlig ordning>> nu sökte å tertaga densamma.
Det är först sedan engelska flottan börj1at hålla av, som
Villeneuve, då han såg fienden sätta kurs på det fransk-s panska
arrieregardet och fruktade att härigenom bliva avskuren från
Cadiz, gav signal att vända på en. gång och formera ligne de
b ataille i omvänd ordning. Denna manöver anbefalldes kl. 8
f. m. och började all utföras klockan 8, 1 c. (7, 40 enligt Victorys
lid). Som resu!Lat härav uppstod den i förhållande till engelsmännen konkav1a kroklinje som karaktäriserar de före nades
formerinab under s]aoet
och som på borund av farlv"'ens
ringa
fart
b
" b
v
visade sig omöjlig alt sedermera räta till.
Den allierade flottans vändning skapade just en sådan si·
tuation .som N els on förutsatt, då han gav anvisning om a tt tol~'
fartyg, som bildade fiendens arrieregarde, skulle göraJs till före·
mål för läkolmmens anfall.
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Dc två engelska kolonnerna rangerade sig, såsom intygas
, J·rans ka officerare (citenade av överste Desbriere), efter hand
sä när uneler annalkandet mot fienden. Den från början
•
yck
ct
oregelbundna kölvattensordningen var emellertid svår
111
llOg" att få or'Clning på då fartygen i tet.en forcerade med segel
.och ej gjorde några som helst anSiatser all invänta de efterblivna.
g\
; ä t
11<1b 0

1'\clsons kolonn behöll denna formation, men begagnand e'
sig aY medgiven rörelsefrihet förändrade Collingwood sin till
flan k for mering, vilken även naturligtvis blev högst oregelbunden. H an omnämner i sina anteckningar, att denna manöver
;~nb e falld es ungeHir klockan 8, 00 och att den hade till ändamål
11 11 formera egen styrka på en linje pana•lell med den del aY
fienll iga flottan som skulle angripas. Flankformeringen hann
.ej att intagas på grund även här av den oavbrutna forceringen
som hin drade efterliggarne att hinna upp.
1'\l'lson bibehöll kölvattensordningen, som, mera smidig,
hiitlre tillät honom betäcka Collingwoods rörelser och samtidigt
hind ra det fientlig;1 a-~antgardet att ila centern till understöd.
Det ii r i denna avsikt han ifrån början hotade :avantgardet under
Dnm anoir, med vilken han underhöll en kort kanonad omkring
ll ,,o . Sedan girade han styrbord och kuperade den fientliga
linjen akter om Villenenves flaggskepp, BucentOIW'e. I sista
·Ögonblic ke t ägde en omgruppering av fartygen rum i teten aY
hans kolonn. Victory, Temeroire och Neptune befunno sig
nästan i fro nt1inj.e med den förra i teten och de båda andra
11
ågo t tillbakadragna ; Conquero r och LeuicMlwn följde nära på
babords lå ring.
I-!iir a vslutar kommissionen sin redogörels e. Något slutgiltigt omdöme om spörsmålet finner man ej uttalat, men tydligt
n_og fram går av .,lela undersökningen och dess resultat, att slaget
11
d Tmfalgar utkämpades efter anvisningarna i det memoran(lum som tolv dagar tidigare blivit av N els on dikter at.
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En fransk diplomat om Sveri~es
militärpolitik.
En i Paris seda n å tskilliga år bosatt landsman , den flitige
forskaren och elegante kåsören greve F. U. \Vrangel har för en
t id sedan under pseudony men 'vV. Leg11an utsänt en serie his to.
riska skisser sammanfö rda under elen gemensam ma benämnin .
gen "Ur arkivens g'Ömmon, av vilka inleclnin gsu ppsatsen, som
utgöres av några f,r'a nsk e J11inist.ern Montalem berts rap porter
över samtal med Karl XIV Johan och häri anförda åsi kter om
svensk-no rska unionens framlid, innehåller några högst märkliga uttalanele n om huru nödvändig t det är för Sverige att inrikta sitt intresse på .stärkande t av sjöförsvar et. >> Denna uppsats >>, säger g rev e 'vV. i företa let till arbetet, >>torde därför just
nu vara ,a v nkluellt intresse >> . Ja för visso var frågan aktuell
då greve W. för två år sedan gjorde ovanståen de reflektion , men
huru myck et mera är ick e detta fallet just nu! Jag till å ter mig
med hänsyn härtill alt i utdrag anföra .d e delar av ifråga vanande
depescher , S'O m syn es mig kunna påräkna ett särskilt in tresse
bland de sjömilitär a vetenskap ernas utövare. Att härvid så pass
mycket medl!agils rörande de rent unionspol itiska förhålla ndena
beror på ö111skvärdheten att ej rubba sammanh an get samt att
få fram den bakgrund mol vilken elen spec iella mi litära fråga n
i detta fall bör skärskåda s.
Den depesch ur vilken nedanslåe nde utdmg gjorts är date·
rad i Stockholm den 23 augusti 1827 samt har av greve \V. tilllika mod många andra av samma slag upps pårats i frans ka utrikesdepa rtementet s. arkiv.
Vi lämna nu ordet åt den franske diplomate n.
>> Hur skulle man kun111a' uthärda , att ett system av op position och oavhängig hel y tterligare förlringdes , vilket lägger grun·
<le111 till el l framtida medborge rligt krig och för n~irvarancle upp·
häv,er och förlamar Sveriges politiska makt? Är det icke tydligt, atl så länge Norge betraktar sig som oavhängig t kon unga-
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dö J11 C, sk1all Sverige icke hava någon politisk betydelse? Är det
iåe klart, att N or ge med 1sina fordringa r på oavhängig het, sina
särsk ilda intressen, blir en börda, ~ett hinder mer än en ökning
i styrka och makt? Det är ej värt fråga längre; Sveriges fred,
Jyck a, ä ra fordra, att den skandin1a,v iska halvön blott bildar ett
enda och samma konungar ik e, styrt av .sam ma lagaT, av samma
konstit ution. Ett annat system 'Skall endast åstadkom ma oreda
och svaghet i styrelsen och sl'iall göra de båda folkens förening
full komligt illusorisk , denna förening, som var det huvudsak liga
änd amåle t med Norges annekteri ng och är det ständiga målet
för kon ungens alllsträngn ingar.
(Följande ä r skrivet med chifferskr ift):
Då man tager denna viktiga fråga i närma,r e betraklan ue,
iir det en allvarlig sak, man ej får förlora ur sikte; det är nämligen vad rör beståndel av elen dynasti, som nu innehar Sveriges
tron . Om konungen unel er sin livstid lyckas åvägabri nga en
full slän dig förening mellan det sve111ska och norska folket, att
sam mansm~i lta deras- konstituti on er, att ge dem el t enda och
sam ma foster land, en enda och samma nalionalan da, då bli
utsi ktern a gynnsamm a för Karl Johans dynasti. Men om clärc:m ol fö rhållanden a förbli i ungef~ir sitt nuvarand e tillistånd och
om konu ngen antingen av 1apati , likgiltighe t eller rädsla, icke viella ge r de nödväneliga å tgärderna för att utslä cka den opposition soch oavhäng ighetsand a h os stortinget, som behiirskar och upprör lidelserna i Norge, så är intet tvivel' om att han s död blir
sign alen till en allmän upplösnin g eller oro, som i det elen bringtar hans sons tron att vackla, skulle kunna unelerlätta den unge
prin s Gu stafs å lerkomst.
(Här slutar ch ifl'erskrift en).
En a nnan fara är, att ju längre man dröjer med alt sätta
e_n griin s för slortinge l'S förmätna fordringar , vilket från session
tJ I! session uppskjute r ändrande t av de beslämme lser i den norska kons titutionen, vilka äro oförenliga, med den monarkis tiska
and an. j u svåmr'e, för att icke s~iga omöjligt , blir det a lt ulföra
dett ;1. Ännu några år, och denna föPsamlin g skall ha stadg,at
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s ina företrädesrä ttighe ter och ordnat sin lagskipning. Den upp_
växande generationen skall följa sin repr1esen tations exempel och
insupa ideer111a· om nationell oavhängighet; .och ulan a lt ha
märkt något skall Sverige vid sin sida finna icke ett vänskapligt sinnat folk, som är färdigt att göra geme111sam sak i farans
dagar, utan en rivaliserande och om sina rättigh eter mån nation, som har sina egn a intressen och kansk e ej söker annat
än ett lämpligt tillfälle att framkalla en skil>smässa.
Dessa betraktelser äro så enkla, så tydliga, att de omöj ligen
k unna bia· undgå t t k onun gens skarpsinnighet . Man skulle då
kunna tro, att han fullkomligt känner den kritiska ställning,
i vilken han skulle lämna sitt rike, om föt,synen lät honom
hädankallas, och man kan antaga, att h an blott väntar på ett
gynnsamt tillfälle för att kunna ur den norska grundlagen avlägsna de principer och de grunder, som förhindra d e båda folkens innerliga förening , vilka blolt kunna finna styrka. och
f ramgång i en uppriktig och oupplöslig union. Kansk e skulle
det här vara på sin plats a ll i Frankrikes intresse undersöka
verkningarna 1a•v en mera fullständig union m ellan Sverige och
Norge. Men denna fråga förtjänar att behandlas särsk ilt fö r
sig ; för närvarande k a n jag antyda den.
Förlusten av Finland och 1a•v Pommern ha ominte tgjort
Sveriges militä ra b e tydelse. Del har endast kvar sin a ärofulla
minnen. För framtid en kanuner det då blott att vara som sJömakt, som Sverige skall kunna kastOJ sin vild i Europas poliIiska vågskål*). D en stora utsträckningen av dess kuster, dess
talrika s jömän, utbild ade i den b äs ta skola, nämligen ÖstersjöIStormarnas , dess ofantliga resurser i frågja• om sjöfarten i byggnadsmaterial, jä rn, tjära etc., allt ger d e t anvisning p å, att det
hädaneftet' är mot flottan , som det skall vända sin uppmärksamhet. Med tillfredsställels e sk1all Frankrike se p å tillväxten
av Sveriges sjöstyrka !Såsom det bästa m edlet att för fram tid en
*) Kursiverat av föredraganden.

-

185-

Men äro ick e den uppriktiga m ed rerlwn, elen intima för enin gen med Norge oeftergivliga förut.,iill ningar för elt framgångsrikt inträdian cl e i detla nya system ?
Vi ]Jöra naturligtvis vara böjda för alt gilla de åtgärder , som
asylla a tt bilda 'e tt homogent h elt av den skandinaviska halvön
och att koncentrera dess makt och dass r esurser i den kungliga
111 ~1J1digh e lens händer.
l\'orge är k a lla t alt spela en viktig roll i Sveriges för h ållan den , 1an lingen del framhärdar i sina fordringar på oavhängigh et
och sil l oppositio.nssys tem, ell er det skull e k omma till förnufti gare och tned dess !Sanna intresse m era överenssli:imm and e
gru ndsalser och upprikligt och h elt förena sig m ed del land ,
med vilke t del finner s ig förenat lika genom sill geografiska
lii ge som genom i fördrag givnra löften.
kn ~·la nå gra band m ed det.

Undertecknat:

Greve de Montalembert.
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Arsberättelse

ISG-

Navigation och Sjöfart.

A vg iYC'n Yirl Kungl. Orlogsm annasäll sknpcts samman träde den
4 mars 1914 av ledamot en C. l<'. R ibeu.

Navigation.
Inom navigat ionens område hava dc senaste å ren inga epokgörande nyheter varit all anteckn a, vilket väl närmas t torde
bero di.irpå, alt navigat ion ens viktigas te instrum ent, kompas sen,
nåtl en sådan utveckl ing, atl för nmliga fartyg densam ma kan
anses fullt tillföTlitlig under alla !förhålla nden, ävensom att
övriga "instrum ent och olika ortbestä mnings sätt, som erfordra s
för en s~iker naviger ing, redan sett dagen. Vare dårmed ingalunda sagt, alt det i navigat oriskt hänseen de är väl beslånt på
alla fartyg. Säkerlig en skulle 'lllan på flera håll komma till ett
alldeles molsatt resultat , om lwmpas ser och kompas suppställ·
ningspl atser undersö ktes, dels emedan mången a,- sparsam he ts·
skiil seglar på sin gamla kompas s hellre än alt skaffa sig en
ny , och dels emedan farlygen s konstru ktion underst undom är
sådan, att d e t är förenat med svårigh eter alt finna en god ko·!11·
passupp sti.illnin gsplats. Speciell t ii r detta förhålla ndet på de
iidogsfa rlyg, där kompasse11 m ås t.e place ras 'i pansart orn eUer
uneler däck.
Men äYen om kompas sen och kompas suppstä llningsp latser
iiro godn, torde efter all sannoli khet de magnet iska egenska per·
na i ett stridsfa rtyg und er en arti ll eristrid förändr as till dell
grad, att den bästa magnet kompas s iir oniwiin dbar efter strideil
utan omkom penseri ng och devierin g.
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sgyDessa omstän dighete r hava oekså framtvi ngat konstru k- Kompas
et.
tion en av lwmpas sgyrosk opel, vilket redan blivit omnäm nt j roskop
(ten sen ast avgivna årsberä ttelsen i navigat ion.
Ri)sler hava ej saknats inom vår egen marin för införan de
underva ttensbå tar som
f t\' denna kompas skonstr uktion å såväl
pan sarbåta r, men ulan tviv el torde det lmnna betrakt as som en
för del, att Yi ej för tidigt fallit för frestelse n , ty , ehuru kom ska
pas sg~To sko p e t under flera å r varit -instal1erat å en del av ty
inslrublev
,
r
marine
ma rinen s fartyg och även prövats i andra
men ld dock först und er å r HH1 Hirdigk onslrue rat, så a tt del
med fi irclel kunde anvbind as för naYiger ing. Intill dess var
nä mlige n instrum entet behäfta t med ett fel, som vållat kon sirn idören de största bekymm er, och viikel best å lt däruti, att
kom passen till följd av sjögång eller skaknin gar• vid skjutnin gar
o. s. Y. avv ikit! från sitt norma"lliige, rbilt-"1i.san:cJe nord. D e lta fel
har bli vit avh jälpt genom insättan de av tre snurror i varje
ko m pa ss konstru klion, och dbirmed har biven instrum entet efter
ing, att det över{' Il 10-m· ig försöks peri.Qd nått en sådan fulländn
uktion.
lrMfa r varje annan kompas skonslr
Diirefle r var tiden jämv~il inne för de mindre mariner na.
:t lt ans ka ffa d e tta vbirdefu lla instrum ent, och Kungl. Marinfi_)rYalt n in gens framslii llning hbirom till regering en har biven hör.sam ma ls så till vida, a tt vid årets riksdag medel äskats för anska!Lm de av och försök med kompas sgyrosk opel.
Som bekant kunna med kompas sgyrosk opet på elektris k
'"iig fiir enas s. k. dotterk ompass er för att använd as såsom slvrko m pa sser. En sådan styrkom pass ~ir föredel med två kompa"ssrosor, Yilka genom utvåxlin gen biro så förbunc t ·n a med varandr a,
nt:, llleclan den yllre s. k . normal rosen v rid er sig 10° , elen inre
s. k. lll ~n nlrosen går r.unl ett h elt van·. Ffiniele n med en dylik
anordn ing ~ir uppenb ar. Rorgän garen märker genast på minutrosen , dia fartyget bö·rjm gira lll" knrsen och bchöYe r Iii~ följd
harav endas t anv~incla små rorvink lar för att lägga fartyget tillo.
r · en saclan
.· ra·· 1t a 1~urs. 1\'
hak -l' I)·',1 sm
kompas s kan man tal :<
Hed
0111
alt s tyra på graden och kansk e på mindre än graden.
humpas sgy roskope ts ÖYerläg senhet över magnet kompas s en
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här föranlett Hamburg-Amerika- linjen all på för sök installera
ett dylikt instrum ent på sin stora ångare >> Imperator», och det
aterstår nu all se, om handelssjöfartens målsmän skola fin na
lämpligt alt förse å tmin stone jätteå ngarna med delta instrument, s,0 n 1 ehiiJ.r.u d yrbart dock kto,s,lar endast en brakdel av fa rLyget i dess helheL
::\ ålinc1u k tio n.

Medan man väntat på kompassgyroskope ts fulländn ing,
hava försök pågfltl att å våra undervattensbåtar göra magnetkompasserna så användbara som möjligt. Svår igh e terna å dessa
faTtyg haYa varil alt på ell tillfredsställande sä tt kunna kompensera den kvadranlella deviationen, då den nmliga metoden
ej visade .sig fullt effekti v. l föregående å rsberäLLelse har omtalats , huru s. k. D-stavar kommit i bruk å dessa båtar; även
en annan metod' har .prövats, nioimJ,ig,e n anbr inga111de av min drP
kulor niirmare J, ompassen, varigenom kliforna l.;: omm it att verka delvis genom nålinduktion oc h delvis genom jo rdmagn etisk
induktion.
N å g ra om f a LLand e försök h a va emellertid ej l' om mit t~ll
stå nd och frågan står fortfarande obesvarad, om ej en lämphg
kompenseringsmeto d sk ull e ],unna utfinnas , och anskaffande
av dc .d yrbara lwmpassgyroskope n därigenom undvikas.
Utländska vetenskapsmän hava på senare tider ~ignat dessa
kompenseringsmeto der en viss Hppm icirksam het och det saknar
ing:alunda silt .intresse ,al l sl ud em deras eda rCJnh e lsr ön.
Al lmänt kfinl ~ir , a lt medelriktkraften hos en kompass nedsill tes a v den ,j ndluceradc ,magneli1sm en i under k om pass en gående lå ngskepps - och IY ~irskeppsji:irn . D å Lv~irskeppsjärne l i
a llmiinhet har s törre inverkan på k ompasse n än långs kepps järnet, blir på den okompenseradc k ompassen riktkraften på l;: ur serna Ost och \ iVäsl ej obetydligt mindre än p:''t kurserna No rd
och Syd.
L ik a k änt iir äHn, a lt med den vanligen förekommande
!'ormen på D-lwrreklorerna, och under l'öru lsåt tn'in g att desa m.
· l mc
· ·1u'l LI!on,
.
.. ]-ad·
ma ve rk a u leslutande genom J>Ondml
agncLis.;:
o"
riktkra n erhålles på kurserilla Ost oc h \iVii,s t, sam t a ll man efter
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];ra flt•nHl på de fyra kardinalkurserna ungefär lika .
Scd an på en del kompasser med stort magnetiskt moment
för kom penser'i-ng a.v dlen kv,aclrante'lla clev~alronen införts Dkorrek torer, som delvis eller uteslutand e Yerka genom nålinduld ion , hava fackmännen börjat diskutera frågan, huru dessa
korr ek lo r er in verka på kompassens rik t kraft.
Salunda har från e tt håll den åsikten uttalats, atl vid utesin tande nålinduktion riktkraften blir lika på alla kurser, seela n
];om pL•n seringen är verkställd.
Fra n ett anna t håll har framkastats, a lt de vanliga kulorna .
om de verka gen om nålincluklion, alllid förorsaka en ökning av
medelri ktkraften .
En tred je å ler anser, a lt en ökning av medelriktkraften erhåll es medelst s tavformi ga D-k or rektorer , som end ast påverkas
gen om n ålindukti on .
Pro fessorn, d :r H. Malda u ,j Bremen har emellertid föridarat alta cl 'ess~1 teori er .:.o.riktiga ooh har .cJ:els genom formler och
del.s ge nom praktiska expe rime nt ooh beräkningar av riktkraflernn be visat, a lt man ombord å fartyg genom anbringande av
korreklorer, so m uteslu tande påYcrkas av n ålinclukli on , p å kursern a Nord och Syd erhåller elen mindre riktkraft, som före
kom penseri ngen förefan s på kurserna Osl och vViist, äYensom
att pa k urserna Ost och \\läst inträder den större riklkrafl , som
fö ru t fa n s på kurserna Nord och Sycl.
i\!edelriklk raften påverkas d~iremot ic ke vid kompensering
llled L'll uteslutande genom n ålindukti on Yerkande korrektor:
1
lled el ri k !kraften ä r fortfarande Ii k a.
,hen i land på en järnfri fartygsmodell har d :r Malda u ge 1101ll form ler och experim en t visa t, a tt , om D-staven lägges LYiir skepps, en förminskning i riktkraft erh åll es på kurserna Nord
och S)'d samt en ökning på kurserna Ost och W~ist.
\' id dessa experim ent med D-slavarna har till fö ljd a,- korrekt orns li tenh et jordinduktionen frånsells. Använder man i
Sliill et k ulo r, cylindrar ell er ringar p å s iclan om kompa ssen,
n,
laste fö rutom till n ålinduktion en även h i_i nsyn lagas till d en
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jordmagn eti ska h orison talind u klionen i k orrek tor ern a. Såclana
k orrektor ers ·i iwerk an å riktkraften blir ej fullt lik a den inverk a n , som fr amk allas av D -s tavarna, m en ä r så t ill vid a lika,
a lt r iktkraften ök as p å somli ga kurser och m insk as på andra.
Av d e anställda försök en drager d :r Mald au el en slutsa tsen,
.a lt vid användande av sta vformad e D-korrekl or er, som ve1·ka
endast genom n å lindukli on , de genom h ori sonta linduktion i
s k eppsjä rn et framk all ade rikikraftstörninga rna ick e bli va upph ävd a . Omb ord å ha ndels far tyg h a r detta min d r e be tydelse,
em edan d e a y h ori so nt a lin chlldi on en framk alla de k oeffi cienterna är.o jämlför el.sev is sm å; m en å krigs fartyg, dii r m an an na rs
.s kull e kun na an d incl a en sådan korrektor till följd av dess
sm å dimen s-ion er , ~ir den o mnä mnda ol ägenheten p å grund av
de i r egel b e ty da nd e vä rd ena p å ko efficienterna »a ,, och , e,
(l å n gs kepps- och t Y ~i rs k epp sj ä rn ) ick e alt n eglige ra . Tager man
-dessutom i b etrakt and e, all komp enseringen s inv erkan i ifrågavarand e fall ick e ä r obe roende av den ma gn eti sk a lati tuden,
.ii.ven som att D-sta Yen ej b idrager all komp ense ra kr ängningsfelet, så kan m an end as t till erkiinna en .sådan k orr ekt or en inskränkt anYii ndning.
Det sagda gäll er ehuru i mindre grad ä ven såda na D- korrektorer , som bl ott d elv is Yerk a genom n ålinduktion .
Inn an .man hcshimm c r, Y·i lken lwm·p cnserin gs m etod som
ska ll användas , är de t cl ~irför nöd vändigt a tt geno m riktkraftsund er sökningar å k om pass upp stä llningsplats en förvi ssa sig nm
riktkraft ens s torl ek å olik a kurs er , ty el en D-ko rrekto r, som är
s~i rd cles lä mpli g på e ll s@l e, ä r kan sk e alld eles o anv ä ndhar på
·e ll ann at > )

Sjöfart.
D en sve nsk a sjöfarlen h a r uneler d et sista dece nniet gått
fra m å t med s tora s teg, och Jand els exp o rt oc h ·impo rt till och
*) För ett nogg runn a re st udium av det i nt ress anta p roblernet
hfi m·isas t ill An na l. el . H ycl r. und. Mar it. Met. 1913 IIcft VI.
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Jri'tn uto m europ eisk a lä nd er sk ötes n um er a till störr e delen ~n·
.s,·enska fa rtyg ulan utlä ndsk a m ell an h änd er och uta n omlas lni ngnr i d e större sjöstä dern a.
Fö r 10 å r sedan ägd e Sve ri ge in gen transm ari n fö r b ind else,
ka n nu glädja si g å t r cgulifira å ngb åtslinj er m ed m ode rn t
cn
111
ton nnge till Mexico, Sycl a m erik a, Syda frika, Au stra li en, Ös lnsien och In di en , varj ä mt e en direkt pos t- och passage ra r elinj e
pa 1 'o r ci a m er i k a pla n era ts. Fö r r ederink tieb olage l Sverige\ ordn mc r ik a h a r n ä mligen stifl.elsenrku n cl inläm n ats och li stor
riir nkl ie leckning i b olaget bli vit lll sän da.
De fa rh ågor, som vid' d e fö rs ta tran sm a rin a linj ern as s ta r t:lll dl' u lla lad es be träffand e svå righ e te rn a för e lt litet lan d so m
Srerigc a ll k onklitTera m ed de s törre l ~ind ·e rn.as r cda.11 ina rb etade lin jer, hava visat sig og rund a de. Samtliga sven sk a linj er
h:wn till full o r espekterats av öv ri ga sjö fartsidl,ande nation er .
\fen icke bloH d c tran sm a rina utan ä ven d e europeisl-a
linj ern a luna b etydligt utveckl a ts tmder' de sista år en . Dä rom
1itt na dc bägge Lev.a nl-linj e rn a rivens om d et ökad e tonn a ge,
som unel er det sistförflutna å ret va ril sysselsalt såvä l i Mecl ellt nr ct som på England. Intresse t fö r b ä ttre fö rbind elser m ed
Engl an d h a r iiY en Yuxit gen om fr ågan om en trans itol ed Ryss lan d - Sve ri ge- En gland, och fö rslag har t ill och m ed fra m l;om mi l o m en å ngfä rj eförbind else m ell an Göteborg och E n gland.
Li kso m de litländska r ederi crn a hava ~iv en de sv ensk a r e·deri l• r, som ombesörja el en tra n sm arina sjöfarten, k än t b ehove t
~' " ill l'rn p raktisk sjömansutbildning fö r h em anningen a v s ina
stora a nga r c. Sveriges r cclareför enin g, som tagit upp fr åga n
till lwha n cllin g, har låtit utarbe ta förslag till ett stort sk olsk eppsfiirct ag, va rvid för eslagils a n sk a ffa nd e a v tre stora k o mbin el':l clc sk ol- och fraktfart yg. D et a n ses sa nn olikt, a tt reda re fö r ·cnin gl'n sk a ll kunna r eali sera fö rsla get under inn evara nd e år.
. De tra n smarina linj erna h a va und er d e sena ste å ren ök a t
.\ J(( ton nage h ögst betydligt , och enba rt und er år 191 3 ha r de n
s' enska sjöfa rt snäringen tillfiirts ö ver 80,000 ton n y tt to nn age.
\l en ju m er sjöfart en u tveck las, des to mer ljuda ·o d: sm·gc-
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lJud en fr ån haven. Enligt kommerskollegi redogörelse öve1•
svenska sjöolyckor hava und er år 1912 e ll segelfartyg och fyra
~1ngfa rtyg om till sam m ans 5,288 ton försvunnit m ed man och
allt, nio segelfartyg om 1,452 lon övergivits i öppen sjö, tre
segelfartyg och en å ngare sprungit läck eller gjort ha ve ri i öppen s jö, men b~i rga ts, elt segelfartyg och sex ångare skadats
gen om is samt tre ångare genom eldsv åda.
Ehuru någon offi ciell r edogörelse för år 1913 ä nnu ej föreligger, har m a n dock kunna t k on statera, all det sis tförflu tna
a r et varitellsvårt å r för sjö far len och sjöolyckornas anta l stort.
Sålund a hava und er å r e t nio svens ka ångare totalt förlist, däribland den stora å ngar en MalmbergeL
Undervattenss ign alering.

Sedan å Lski lli ga å r tillbak a ~iro en del fyrskepp i sådana
farvatten, där tj oc ka ofta är r ådand e, försedda m ed undervattensklocka för undervattenssignalering varigen om n avigeringen
i tjocka i avsevärd grad lind erlättas och s jöfartss ~i k e rheten
trygg,a.s . NäsLan val"'je i Nord's jön ligganidc fyrsk epp är mune:ra
försett m ed denn a apparat, viik e l föranlett Sveriges fartygs befäl sförening att hos lotss ty rel sen göra framstiillning, a ll även
svenska fy r skepp och lämpliga platser å sve nska kusten måtte
förses med und er va ttenskl ocka.
För närvarande finn es en sådan apparat enel as t å ett
svenskt fyrsk epp , nämligen T r elleborgs, va rj äm te det nya fyrsk epp et vid Ölands söd ra udd e k om m er a tt för ses därmed.
Gö tabolaget i Gö teborg i,ir det första svenska r ederi som
infört apparate r för und er va tt e nssignalerin g på s in a fartyg, och
fö rsök en därmed synas h ava utfallit till s tor belålenh et fö r de
befäLhavare, s'o m unelerh å lla J'eg ul·iär fönbaJlidelse med Nord-sjöoch k an alhamnar. Del ~i r ej osan n olikt, a ll i.iven andra rederier
komma att för se sina far ty g med dessa navigeringen underlät!ande instrument.

I s ber gsindi-

E fter Titanie-katastrofen riklades tankarna p å a lt åstadkomma ett lämpli gt instrum ent , som kund e tillkänna giva, när
isberg funnos i närheten. Ef ter långvari ga experim ent har det

k at orn.
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lyrkats Mr ·W illiam H. Bristol att på termoelektrisk väg
J; ons!ru era et l ·i nstrument: >> isbergsinclikatorn >> , som varnar för
pl öl slJga temperaturväxlin gar i h avsvattnet.
Ins tru m en te t utgöres av en s. k. termopil, som beslår av t v:1
]Jah·a r ingar av olika metaller, vi lk a föras tillsamm ans i ena
iindan. Om dessa u ts ~i l tas för värme ell er köld vid förenings pun k ten, 11ppkommer en ·elektrisk ström . Känsligheten beror
på sl aget a v metaller, som sammanföras, och ströms lyrkan kan
öl; as gen om användande av flera ringpar. Termopilen fästes
lill hordlä ggn in gen uneler vattenlinjen och står i elektrisk för bin delse med varnings- och mä tarappara terna i navigeringshyll en.
Den en a av dessa apparater utm ärk er tidsögonblicket för
sa mt t>o-er utsla"t'>
graden av lcmpera turförä ndrinoen
oc h exakta
b
'
1
rör 1, grad Fahrenheit, vilket anses tillräckligt i praktiken. A
den an d ra apparaten t ändes, om s trömm en är förorsakad ~n·
sjunkande temperatur, en röd glödlampa och en klocka m ed
skarpt diskantljud ger allarm. Stiger t emperaturen, tändes ett
grön t sken, ooh en klocka med dov Lo n Jjudler.
Dessutom finnes en kontrollapparat, med vilk en vakthanmd c befä le t från bryggan k an förvissa sig, om apparaten är i
funk tion eller ej.
Om indikatorn i praktiken h åller, vad elen und er experi ment en lova t, torde den bliva till stor n y tta vid na vigeri ngen i
de fa n-a lten , där isberg en för ekomma .
11 u
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Meddelande från främmande marm er.
(Asslutad elen 15 mars.)

Ryssland.
Marinpolitik. Marinrninistern. amiral GrigorO\itj, hnr bekräftat
ryktet om att en del av anslaget till »stora flotbyggnadsprog rammei»
i år kanuner att framläggas för äskande undPr 1915. Den 11 fe bruari
uttalade amiralen för pressrepresentanter bl. a.: »R edan i år komma vi
ntt förelägga represPntationen planen ti ll ett fortsä tta nde av fartygsbyggnadsprogrammet. .Tag säge r med avsikt icke »s tora flottbygg nadsprogrammet>>, utan >>fortsättning>> av prograrnmet. Medel för fö rve rkligande av detta program komma att äskas för st 1915, enär vi icke
lwnna börja byggandet av de nya fartygPn förr. Vi komma att äska
medel för nästa frrnårspPriod , och dessa komma sä k Prli gen att belöpa
sig till i det närmaste lika höga belopp som i första perioden. Att
-framlägga ett program. som omfattar mer än fprn år, är icke möjligt,
emedan tekniken går framåt med jättesteg och cle på grund härav
;i r uteslutet att på fö rhand säga, Yilka fartygstypPr man efter tio år
använder och hur mycket dessa kornrna att lwsta.>> Dc här omtalade
första fem åren aYSP »lil la flottbyggnadsp rogrammeh, som bevi ljades
1912, sål und a det l>Stora prograrnnwts» första del. U rsp run gligen be·
gä rdes 976 mill. kr. , Duman bcYiljade 1912 842 rnill. kr. med ett till·
lfiggsanslag år 1913 av :l29 rnill. kr.. så att hela summan steg till1,171
mill. kr.

Organisation. Enligt nyn bestämmelser kunna armeofficera re al·
högst löj tna nts grad ÖYcrgå till marinPn. Härför erfordras högst tv~
års kommendering vid nktiYa flottan. Följanrle villkor skola uppfyllas:
1
1) Minst Sl'X månarlers sj öcxpeclition. :2) Examen Yi<l sjökrigsskolan
<'rfordcrliga ämnen. 3) Praktisk <'xa mcn ombord enligt program för
garclemarinernn. Officerare. som uppfyllt rll'SSa ,,illkor, utntimnas till
1
underlöjtnanter oel1 räkna tu r nwrl dc sjöoffice ra re. som i nträcJcle
sjökrigsskolans specialkla sse r samtidigt med att dc sjäha bö rjade ar·
mens m ilitärskolor.
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ö vningar. Till utrikes expeditio n under detta år avses pansarkt"J'ssarc n >>Rossia» med undcrofficcrsclovcr, pansardäckskryssaren
, Oleg >> me d officersaspirant er (junkrar) och pansardäckskryssaren >>Bogati r» med skeppsgossar.
Flygväsende. Den 5 mars flög ingenjör Sikorski med 7 passagerare med sitt aeroplan >> Ilja :M.uromets>> under 9 tim. 3 min. över
Petersburg med omnejd. Vädret var ogynnsamt, Yi ndst yrkan 12 m.
Flyghöjde n i allmänhet 900 m. Unde r flykten frös ena motorns karbura tor, men mekanik ern lyckades nå densamma , uppvärma den och
få moto rn i gång.
"Bestämmelser. ~ya bestämmelser om örlogsfartygs tillträde till
rysk a ~1a mnar hava utfärdats. , Enligt dessa indel as dc ryska harnname 1: .1) Öppna. 2) Villkorligt öppna. 3) Stängcla. Till de vi llkorligt öp~na i ?stersjön höra al la befästa hamnar och örlogshamnar
jämte Alands-Abo skärd a r sa mt Moonsundsfarvattncn. En hamn för klar as st ängd endast efter sä rskild kungörelse. För besök i öppna
hamnar lämna utländska örlogsfartyg underrättelse på diplomatisk
Yäg : td ls:ånd behöves_ej. Fö r besök i villko rligt öppna ska ll på diplomatJsk Y~g begaras t1llstånd och uppgift lämnas om fartyg ens antal
och tHl for besöket ~
Haverier. Genom krigsrättsdom angående den utanför SeYastostrandade och totalt förolyckade kanonbåten >>Uralets>> ha r chefen
c1omts ti ll avsättning, naviger ingsofficeren till t re månade rs fä ngelse
och Ynkt ha'\·andc officern fi rkänts.
1~~1

,
Invigning·. Den officiella i nY i gningen a\. >> Kejsar l' eter den
:Storrs sjöfästni ng>> skall äga rum i juni i år.

Tyskland.
Bu dg·et. :M.arinbuclgctcn fö r i år har i hnYndsak oförändrad antagits H \" riksdagen. Den belöper sig tiLl:
O rrlin aric . ... ... .. .... .. .
198., mill. kr. (1918 177,,)
(
205.,, ))
Fö r året . . . . ............. .
:201, ,)
26 ,,
( ))
Ex t ra .. ... .. . . .. . .. . ........ .
44,,)
))

430 ., mill. kr. (1913 4"i3 ,n)

fan övuing·ar. Följande styrkor skola hållas rusta de: utg å r i h e mlanels
uttrn : 21 slagskepp , 5 slagkryssare och 8 lätta kryssar e av aktiva

~

196

~

flottan , sa mt 1 slagsk epp a 1· rese nflottan . dessutom härtill hörande
torpedfartyg, und e rvattensbåtar m . m. Kostnaden härfö r belöper sig
till 61 ., mill. kr. )1913 52,,).

Fartygsbyggnad. Första an slaget till bygg and e av 1 slagskepp_
sla g kryss are. 2 mindre kryssa re samt e n jagarflottilj äskas.
Färdiga. under bygg nad varande och äskade fartyg utgöra tillsam ma n s : 39 slagsk epp (fl ottla gen 41), 20 pansarkryss a re (flottlagen
:20) och 37 mindre kry ssa re (flottla gen 40).
D en :21 fe bruari löpte slagsk eppet Ersatz Brand e nhurg av stapel
å Gcrmaniavan·ct i Kiel. Det e rh öll namn et »Kronprin z».
D en :29 januari löpte V 25 av st apeln å Vulkanvarvet i St.ettin.
Befästningar. Befästningsarbetena på Helgol a nd fortgå, och synes a1·siktcn Yara att utbygga de nn a plats till en 1: a klass fä stning.
Enbart hamnanlägg ninge n fö r torpedfartygen lä r hava dragit e n kostnad a1· 38,, mill. kronor.

-
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D <' efter >> Kormancli e>>-klassen fö ljande »Tourville>>, >> Duques ne >>,
»Lille >> Lyoll» erhålla enl. Le Yacht: clepl. 29,500 t., längd 190 m .,
breri d ~!l m ., far t 23 knop med 44,000 hkr., bestyckning: 16 st. 34 cm.
J;an. i 4 midskepps ståend e kvadrupcltorn, 28 st. 14 cm. kan . i kasem att .
35 o Jlll ll . pansar.

FlygYäsende. I början aY :1914 funnos i Frankrike 330 flygar e i
ar men samt 130 eleve r . Av dess a 460 ä ro 180 officerare. D enna
siffra an ses för låg, och hoppas man intresse t sl..:all öka s genom i nfö ramlct aY ett premiesystem .
\'i d samrna tid funnos 677 fl ygmaskine r. Under maj månad
skola fii rsök gö r as med bepansrade fl yg maskin e r eller s. k. »för störar e>>.
Arm t'- och marinförvaltningarna arbeta på a t t införa två enhetstyper ,
näm li g<'l1 ett mono- och ett biplan.
, !dil"<1
1

Danmark.
England.

De n 10 februari sjösattes unclor vfltt ensbå t en >> Xymfen ».

Flygväsende. Den 23 februari flög marinmin iste rn Ch ur chill i
t ämlige n h årt vä der fr å n Portsrnouth till sjöss. Flykte ns ändamål
Ya r att upp söka undervattensbåtar.
Haverier. L y ftand et aY de n utanför D eYe nport sjunkna undervattensbåte n >>C :14 >> tog två dagar och utförd es av cn f rån Sheerness
t illkall ad lyftk ran. Båten låg på c:a 22m. djup.
Den 16 januari sjönk unde rvattensbåte n >> A 7». Platsen för
olyckan åt erfann s elen 21 januari. Båte n ligger i vVhitsanclbukten,
några mil från Plymou t h, på 42 m. djup, nwcl fö rstäYe n uppåt, aktern
djupt nedgrävd. 2 officerare och 9 man ornkommo.

Frankrike.
Fartygsbyggnad. Om det i Lo rient und e r byggn ad varande slagskepp<'t >> Gascogn c>> för eligga följand e uppgifte r: Farty get e rhåller en
mast, so m place ras mellan aktra skorstenen och meller sta tornet. (Be15
styckning 12 34 cm. kanon er i kvaclrupeltorn) . T vå roder, som rört
maskinen
med elektriska rodc rmaskiner, som inrätta s så, att va relera
kan röra båda rodr en. Fartyge t e rh åller 3 motorbåtar av 11 m. längd.
2 10 m . l å nga ångslupar, 2 13 m. långa barkasser, 2 11 m. l å nga arbetsbåta r, 2 8,, m. långa li vbåtar, 6 mindre, omkring 5 m. långa båtar·
1'i<lskri (t i Sjöviisen det.

14
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kePP uppta git även sådana, som num e ra äro föråldrade 0ll : r f örstörda,
Yilk a ä r o a nmärknin sgvä rd a 1 lu ftseg hn gens utvecklmg.
J11C'l1
En särskild förteckn i ng är uppgjord över alla l uftsk eppsh alla r,
och följes den a 1· en h el del avb il dn in gar a,v sådana. .
Ar betet s nästa avd elning, som avhandla r flygma skm e rn a, i.nlcles aY en över sik t över de type r, som ino m olika l ä nder kommit ti ll a nc,·n.. l1 d11 jno·
Yid h:ria:smakte
n, eft erföljd av en förtecknin g ö1·er de lcda no
.....,
rle lä nd er nas samtl iga fl yg maskin er. Så•väl aero- som hydropl an äro
upptagna och fr amställd a i fotografi jämte ski sser från ovan, sidan och
fram ifrån.
En ta bl å över lu ft skepps- och flygmaskin smotorer åtfölj d av avbild niur;a r give r en k l ar bild av dc olika motort yp ernas a nvänd_ning.
Yi dar e märkas avde lningarna clrakball onger och drakar, antihall ougka none r . det mili tära l uftseglingsväsendets organisation i olika
Iänrl cr. lagstiftn i ng angående luftsegli ng m. m.
Arbetet är av stort vä rd e icke b lott fö r var je office r utan ock. fö r
nlla an dra. som i ntrcssera t· s ig fö r luftsegling.
5

Litteratur.
Taschenbuch der Luft-Flotten med särskil t avseende fästat vid
krigsl uftflottorna, I å rgången 1914, rleh is efte r officiell a k ällor utgi\·e n av F. Rasch. gen eralsek rete rar e i tyska aviatörförbundet, och W.
Hormel , kapten löjtna nt. Med 545 bi !der och ski sse r. Mi.inchen, J . F.
L ehman s fö rl ag. P ri s bund e n ma rk 5 : - .
Med ut veckl in gen a1· Juftsk eppen och flygmask in erna ha r luft>;egli n gc n under dc st> na st c å ren gått f ramåt med :j ättesteg och bli1·it ett
k rigsred skap lllc'd Yi ttgå ~c,ncle ut,·cc kli ngsmöjl i g heter , ett stridsmedel
som t rängt sig in i alla länd ers annee r och marine r och i icke oväsentlig g r ad på'verkat de n rn oderna h· igfö ringen.
V id studi et av ställningen inom olil.;:a lände r med hänsy n t ill
luft segli nge n - i all synnC'r hct den militära - h a r man hittills saknat
d t ve rk, som i hopt r ängd form g i 1· i t en översikt ö1·e r rådande fö rhålland en.
Det fö reli ggan de a rbete t fylle t· 1·äl luckan i nyss nämnt h änseende.
Vi sserligen gjordes rr'dan år 1910 ett fö rsök i »Ta sch e nbuch der
1\riPgsflottem> att giva e n samrnan stii lln ing :w kri gslu :ftfl cttornas
styrka, me n hel a de nn a samm an stä llnin g upp t.og blo tt 2 sidor. Vilket
oa nat uppsv in g luftsegl ingen unele r gått bevisas av det faktum, att den
nu fö r e] iggande »Ta sc henbu ch der 1,uft-Flotte n » omfatta r 528 sidor, av
1·ilka icke mindr<' än 52 upptaga fö rtec knin g ö1·e r luftskepp och flygmaski nt' t'.
A rb!-'tPt innehåller först en förteck nin g Ön' r Yärld ens alla luftskepp, Yarje la nel s fö r sig, h ä rens. marinen s och priva ta, dä refter fotografi sk a bi lder oc h konstruktionsski ssc·r. Silhu etter av alla olika lufts kepp mö jli ggöra identifier in g av n n t och ett. En jämförande övers ikt Yisar Tysk lan ds lPda restä llni ng ifråga om luftskepp. D en tyska
luftskeppsflo tta n har en YO lym om 244,100 kbm., den franska 116,600,
<len ita li Pnsk a 71.265 . den engelska 25.000 och den öste rrikiska 15,900.
D ärefter föl jer en f ra mstä Il ning a,. dc olika luftskeppsvanens byggnadsve r ksam het.
]~ö r att gö ra skeppsfö rt eck nin ge n möjligast full stän dig har man i
denna fö rsta å rgå ng i en alfa bet isk fö rteckning över Yä rldens luft-
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lllit l'lfassivdraht b ewick elten Induktionsspulen ...... .............. . ... .... ..... ... ... :.. ...... .. .

J\1. R, sid. 24.
J . R.. A., vol. XI., sid. 505.
1\f. d. l. F ., N:r 8, sid. 3.

J. R. A., vol. XJ_.., sid. 468.
hl.

'r.,

sid. 9G.

'r.

~e. ~

sid. l.

J . d. T.

'r.,

sid. 34.

J . d.

J . d. 'r. T., sid. 45 .
J . d. T. T., sid. 58.

J . el. T . T., sid. 95.
J . el. T.

'1_1.,

sid. l OU.

J. d. T. 'l'. , sid. 13'2.

J.

a. T.

T., sid . 159.
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-202Mittel zur Verhiitung des Zuckens von
Gliihlampen bei Venvendung von vVehneltunterbreche.r zu Versuchen mit draht
los er Telegraphie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .
Grosser "vVellenmesser Type E. G. vV. system Telefunken... ...... .. ... .... .. . ..... .... .. ....
Internatianale Versuche iiber die Ansbr eitung Hertzsch er elektrischer Wellen......

J. d. T. T., sid. 166.

J . d. T. T., sid. 168.

Kungjorda patentansökningar.

J. d. T. T., sid. 185.

p i e ddelat geno m Th. vVawrinskys Pat entbyrå, Stockh olm.)

Handelsflottan och kolonialväsendet
Sökta och beviljade rederilån 1904-1913 ...

T. 111., sid. 12.

Sj öolyckor.
Der Utergang des englischen Unterseebootes A 7 .................... . ........ ... ... . ...... .. .
Loss of Life by Drovvning in Naval Warfare

M. G. S., sid. 81.
P. U. S. N. L , sid . 33

Hälso- och sjukvård.

Uber die Reinigung und Desodorisation der
Schiffsluft mit teknischen Hilfsmitteln ...
Russiche Erfahrungen i.'tber die Verwundetenversorgung im heutigen Seekriege ...
Rättsväsende och författningar.
Die Konferenz fiir Sicherheit zur See
Svensk-dansk överenskommels e rörande utmärkande av vrak .. ............. ... ..... ........ ..
Diverse.
Die optischen Instrumente der Marine:
Sehrohre und Entfernungsmes s er .......... ..
Kommerskolleg iets utlå tan de i fråga om
lönereglering för lotsverket .............. .. ..
Die wirtschaf tlichen und staatlichen Verhältnisse der Republik Mexiko .............. .
Deutsche und englische Schiffswerften .... ..
Rangstellung europäischer Seehäfen ........ .
Die Falnt d er k k österreichischen Fregatten Guen·iera und Hebe nach Nordamerika in d en J aluen 1833 und 1834 .. .
Die Seefischerei und die Mittel zu ihrer
liebu ng in Deutschland ............... ... .... ..
A High er Standard of Discipline ............. ..
Moral Training in Preparation for vVar .... ..

Uppfinningens art.

Datum.

1 4;~

641/12

.,

914/12

M. G. S., sid. 96.

3128/ 12
475/13

M. R., sid. 302.

3193/13

M. G. S., sid. 94.

:!1 /2

740/12

N. 'l'., sid. 37.
2 ~.' 1

M. R ., sid. 21 .

K. M., sid. 67.

78/13
3507!13
73

M. R., sid. 328.
P. U. S. N. I., sid. 17.
P. U. S. N. I., sid. I fl 7.

' 3178/ 12

1344/12

M. R., sid. 17-±, 2SO
M. G. S., sid. 92.
M. G. S., sid. 83.

M. G. S. , sid. 104.

74/ 13

1101/ 10

l D rivanordning för

båtar. C. A. Hult och O. ·w.
Hult, Stockholm .
H opfällbar båt. V. Engelhardt, Köpenhamn, Danmark .
Sjömina. Bohn &. Kähler, Kiel, Tyskland.
u ndervattensmino r.
för
Förankringsanor dning
Vickers Ltd. London, England.
P. Mauser, Oberndorf
Revolver patronmagasin.
a/N, Tys klan d.
Gebri.'t der
E lektro danordning för strålkastare.
Siemens & . C:o, Lichtenberg, Berlin , Tys kland.
Anordning för att fö r mi.nska fluidummotstånd et
vid ett fartygs eller fordo n s rörelse. L. Constantin, Paris, Frankrike.
Linsanordning för fyrar, signallantemor och dylikt.
Svenska Aktiebo laget Gasaccumulator, Sto ckholm .
Signalapparat för avgivande av signaler med vissa
tidsintervaller. A. Christerson, Stockholm.
Rörformig insats i loppet till eldvapen. P. Mauser.
. l
Oberndorf a jN, Tys kland.
Hagelladdning för skjutv apen. F. J cBger, Suhl m
'rhi.'tringen, Tyskland.
Anordning vid luftskepp för angivande av optiska
te cken. R. \ V ankmi.lller, Berlin. Tyskland.

Lnd er två månader från ovanstående data kunna invändningar mot
dessa ansökningar ingivas ti ll Patentverket.
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Torpedkryssaren Ornen (stä ndi g r epetitör) .

Rustade och till rustning anbefallda sjöstyrkor
och fartyg.
Kustflottan.

l. divisionen.
Pansarbåten Oscar II (flaggskepp).
,)ten ·• k·ornf lao·g·l·a
YicP amiralen Drrssew
Högste bPfälhaYare:
\..c: 1.:
o
,
.1
•
••
111<'nd orkaptenen fnh. Spa rrC': flagg adjutante r: kaptene rna örnberg och
greve. -~hrens\:ä rd ; löjtnant(' n Ottosson, fr. o. m. den '27 april; stabsm gcnJor: marmdnC'ktören Falkman: stabsintendent: marinintendenten
Jl crgelm; stabs- och fartygs l äkare: marinläkarC'n :Lage rholm.
Fartygschef: kommC'nelörkaJ)tenen Korsclius: se kond: kaptenen
.
Holmgren; officerare': löjtnanterna Braunerhielm (G. O.), Wahlström
(A. 0.), Ros (A. O. 2) f r. o. 111. den 24 april och Muhl fr. o. m. elen
:!.7 apr ~_l ; unde rlöjtn anterna I. A. Hunnn<'l, Sahlin, H edb er g och R. A.
E. Str om; rescnunderlöjtnantC'n.Ahgre n t. o. m . den 30 j uni.

Pansarbftten Dristigheten.
_Fartygschef: kommentlörkaptencn Eneström ; sck.ond: kap tenen
Holmen; off1cerare: kaptenen Yo n Schoult% fr. o. m. elen '27 ap ril, löjtnanterna Ekeroth (A. 0.) fr. o. m. ucn 27 april, E. D. T 01 ·en (A. O. 2}
och Almgren; und erlöjtnan te rn a E. Linde r , Hagman och f rih. H e rmelin;
reservunderlöjtnanten Ludwighs t. o. m. dC'n 80 juni och G . .T. :Kilsson :
fartygsingenjö r: ex tra mariningenjörPn Holmbe rg: :Ea r tygs intendent:
ma nnundenntcndente n FrC'i de nfclt: fartyg sl äkare: mar i nläkarstipentliaten Be rgstr a nd fr. o. m. den 1 juli.

PausarMten Manligheten.
Far_t_ygschcf: kommcnLlörkaptenC'n Fall enius ; seko nd: kaptenen
Un ge r; offic e r a re: k aptern orna F remlin (A. 0 .) och I. A. Cassel, löjtn~ nt en OdqYist (A. O. 2) f r. o. m. rlen '24 april, unde rlöjtnanterna Virg tn, T :_.G. P. D _y rssP n, Be rgg ren. Thorburn och Katt och Dn g, reservt.llld e rlo_Jtnanten H Plnwr ; f a rtygs ingenjör: extra m ari n ingen jören Eöös;
Lnt ygs m te ndent: m a rinin te nd e nten Zetterberg; f a rtygsläkarc: marinUikarstipcndiaten Persso n t . o. m. elen ;10 juni ; marinläkaren ·wilclnel"
h . o. m. de n 1 juli.

"F\Hiygschef: kapten en vo n Horn ; office ra re: löjtnantern a U. A.
·cll och Christiernin. unelerl öjtnanten Elliot (G. 0 .) .
·
J,aut

Il. di visionen.
Pansarbåten 1\.ran (elivi sion schefsfartyg).
Di vis ionschef: kommendören von Kru sc nstierna; divisionsadj uta nt: Jö jtnn ntcn von Bahr ; divi sion s- och fa rtygsingenjör: mariningcn ·örcn Gii ra nss on; divisions- och fa rtygsin te nden t: m arinintenelentcn
hfwerbcrt-t: divisi ons- och fartygsläkarr: marinläkaren Ruben sso n, t. o.
m. den :)Il j uni, marinläkaren Kallin. f r. o. m. elen 1 juli.
f ;td.'·gseh cf : kommendörkap te ne n Leche; sekond: kapten e n E. E.
Wahl berg: office r are: löjtnante rn a A rnbe rge r, Asplund (A. 0.), Cal isscndorff (A. O. 2, G. 0.), fr. o. m. den :24 ap ril. och Afzelius, un ele rlöjtnantern a "Färnström, Bolclt-Chri stma s, Bercndt och Yon SchinkPl, rese rvun rkrlöjtna nterna Xihlbom , t . o. m. den 30 juni, och D . H. :F. Börjesson.

Pansarbåten Göta.
F;~rty gsc hcf:

komnwnclö rkaptenPn frih. Äkerhiclm fr. o. m . el e n Fi
apri l; seko nd: kaptene n Toll sten; off icera re : löjtnante rna li llen.
P . Dy rsscn , und E' rlöjtnante rna D . A. Linel Fåhra'us (A. 0.) och ·K.
berg (A. O. :!.), Brom s, TillbPrg . Simonsson och Ahlbom , rese r vundcrlöjtna nt<• rn a O. P. Börj esson och Grönbe rge r t. o. m. de n 80 juni: far ! ~ gsi ni<·n<lt' nt: marin umlE'ri ntenelenten Renn e r ; fartygsläkare: m a rin lä kat'l'll Bolling fr. o. m. el en l juli.

·a.

Pausarbåten Wasa.
J<' u rly gschef : komm e nclörkaptetwn greYC K . A. Posse; sek o nd : k a ptcnrn lloltnl.Jc rg; officcran): kaptc ne r ml Pftlrn (A. 0.) och Clcvc f r. o. m.
den :!.7 up ril, löjtnanterna Kuma och Hillntan (A. O. '2) fr. o. m. den :24
apriL \ltll lr rlöjtnanterna Arllcrs tr:"\ hlr, Bryno lf och Bäck ström . resc n undcr] i,jtn,mtcr na Hammarbe rg och Adelborg: fartygsingpnjör: marin111g<'n jiin•n Lindberg; f art ygs intenel e nt: marinintend ent Pil Hö gbeq1·:
farty g·sliik ar<': rn a rinläk arstipenrliaten L~· ttkens fr. o. m. ucn 1 juli.
Y. 1li "isioneu.
Jagaren Munin (diYisionschefsfartyg).
Di Yis ion s- och fartygschef: korrunenclö rkaptenen Schneic1ler; el i.
1·1sionsingl' njö r: mariningenjören Ri sberg; clivi sionsläkare : marinläkn ~'~ '·rn Lu ndkYist ; officerare: löjtan ntc rn a l~lory fr. o. m. den '24 april
ch 11 at-t<• r. unele rlöjtn anten von Bornstedt.
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Jagaren Hug·in.

·XI. divisionen.

Fartygschef: kapten en A. Hägg; officerare: löjtnanterna

Ulfr

,(Q. 0.) fr. o. m. elen 24 april och ~eumiiller.

.Tagaren Signrd.
F a d ygschef: kapt ene n Bol incler ; officerare: löjtnanterna Enafve.
f r. o. m. elen 24 apri l, och Ska rin (G. 0.).

Torpedbåten Polaris (el i Yisionschefsfa rtyg) .
Di ,·j sions- och fartygschef: kaptenen Ell i ot ; officer: underlöjt,,reYe H. Mörner.
n9I1 t '
"'
Torpedbåten Persens.
~n

F ndy gsc hef: löjtnanten Bergman.

.Tagaren Ragnar.

Torpedbåten Regulus .

Fartygschef : kaptenen T. vY. M. L ii beck: officerare : löjtnanterna
Ekstrancl, f r. o. m. den 24 april, och S. A. Linder.

F <t rt~· gsc hef: kaptenen Osterman.

II. flottiljen.

F ;tdy gschd : löjtnanten Låftman.

ToqJedbåten Rig-el.

Torpedkryssaren Clas U g· g· la (flottilj c h efsfarty g).
Flottiljchef : kommendö rkaptenen Gisiko: flottiljingenjör : mariningenjören LöfvE'm , emb. å flottiljen tillhörande fartyg, som av flottiljchefen bestämmes; f lottilj - och :Ear tygslä k a re: ma rinläkarstipendiaten
David.
Fartygschef: kaptenen Sunelin; oHicP rare: löjtnanterna Biörkl un d (G. 0.), fr. o. m. den 24 april, och frih. Wrecle, underlöjtnanten
Hedin.

XII. dhisionen.
Torpedbåten Orkan (clivisionschdsfa rtyg) .
Di1·isions- och fartygschef: kapten en Aspenberg; officer: underlöjtnan t,'n St0rner.
ToqJedbåten Bris.

Y nrt ~·gschef : löj,t nnntPn E. E. Ström.
Torpedbåten Vind.

'l'orpedbåten Kapella.
F a dygschef : löjtnanten Sjöberg.

X. divisionen.

Fm·t~· gschcf:

kaptenen vYijkmark.

Torpedbåten l\'leteor.
}'nrtygschd: löjtnantPn Ros6n.

Torpedbåten Sirius (divis ionschefsfartyg).
Divisions- och fartygschef: kaptenen Akerblom; officer: underlöjtnanten T . V. H. Thoren.

Torpedbåten Orion.

E a dygschef: löjtnanten RuclbPrg.
Torpedbåten Virg·o.
Fartygschef: kaptenen frih . Beck-Friis.

Torpedbåten Mira.
Fartygschef : löjtnantem a \'T· E. K. W. Lilliehöök. t. o. m. den :3
ma :i, d ä reiter Yon Erusenstierna.

III. flottiljen.
Torpedkryssaren Claes Horn (flottiljchcfsfartyg).
Vlott iljchef : kommendörkaptenen frih. Liljencrantz; flottiljingonjiir : nwri ni ngenjörcn frih . .Posse.
Fat·h g·sch ef : ka]JtPnen J. A. F. Eklund : officerare: löjtnanterna
'
' ~
l'rid:,
fr. o. m. elen 24 ap r i l, och Tern berg. underlöjtnanten Bcxclius.

XIII. dhisionen.
Torpedbåten n:r 8 (diYisionschefsfartyg).
OiYisions- och fartygschef: kaptene n gTele A. G. 1förn0r.

Torpedbåten n :r 9.
Farty gschef : löjtnanten Strömbäck.

-
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Torpedbåten n:r 10.
Fartygschef: löjtn anten G raaf.

XIV. divisionen.
TorpedbMen n :r 15 (clivisio-n sch efsfa rtyg).
Division s- och fa r tygsch ef: k aptene n Ti selius.

Torpedbåten n:r 14.
J<'a rt,ygschd: löjtnanten \Yette r.
Torpedbåten n :r 1"
I ~H rtyg sc h d :

Minfartyg-et Clas Flemming.
F art~· gsc hef: kapten en Gr af ström ; office rare : löjtnantern a SY eno. _ (G. O.), Måhl en (A. 0.) och Stephenson-Möller, reservunderlöjt1
EJ· h(• ro·
Jlil o
,.
Jlantcn '

Torpedbåten Plejad, fr . o. m. dPn l juli ångfartyget Ran.

A1·tldn ings- och fartygsc h ef: löjtnanten Dahlbeck, tillika f lygåtsfön11"'': officer: löjtnanten Malmqvi st , t illik a obese r vat ~onso~~c c r:
a ·w crner. och
b
. Kroksteclt; observat10nsoff10cr:
.
'-~ re ·. löJ"tnantern
.
flyg b ''J t<fc··~~Jöjtnan tl·n K och , fr. o. m. ele n l JUl J.

löjtnantrn 'Wall in .

Torpedbåten n:r 11.

sjökadettern as övningar.

l<'nrtygschd: löjtn a nten Oberg.

XVI. divisionen.
Deilåfartyget Skäggald (clivisionschefsfartyg) .
Anlcl n ings- och clivisio nsclwf: k aptenen Simonsso n t. o. m. den
19 juni ; cli;-ision sch ef : kaptenen ZandPr, fr . o. m. den 20 juni; stabs(divi sion s) in ge njör: m a.rini n genjör rn Griinbe rg ; stab s- (divi sions-) och
fa r t ygs in te nclent : marinintc nclen tc· n Co llbe rg; s tabs- (di1·isions) och fart ygsl äka re: m a rinlä k arstipencliatema Lundahl, t. o. m den 19 juni, och
W åll g ren, fr. o. m. den 20 juni.
J<'artygschcf: kaptenrn Ko rl anclP r, t. o. m. rl en j9 juni, därefter
Wjtn ant(• n A. Ol sson; officer a re: kapte nen Zander, fr. o. m. den 24
npri l, unel erlöj tnante n H0cl enström.

Verkstadsfartyget Blenda.

Pansarkryssaren Fylgia.
f ,nt_,·gsch ef: kommendörkaptenen greve W achtmeist e r ; sek onrl:
kaptrn c•n K . Weste r ; offic er are: kaptene rna Söclerbaum (K. 0.), Linelsted t
(X. 0. ) oc h Cassel (K. 0 .), löjtnantern a Hafström , Sundblad (K. 0 ..
G. 0.). EgNström (K. 0.). Grönberg (K. 0., A. 0.) och Encll ; fa r tygs ingenj ör: mariningPnjör eri" Knös; far tygsinte nclent: ma rinin te ndent en
Jl. Thrir n: :fa rtygsläkare: m a rinläkaren Rudbe rg.

Kanonbåten Skuld.
F urty gschef: kapten en Söclerbaum (K. 0.) .

ToqJedbåtarna Gondul och Gudur.
F urt ygsch ef: l;;.aclettofficer a r e, so m av ch efen å Fylgia därtill

utses.

F a rtygschd: löjtnanten U nneru s ; officC'ra re: löj tna nten Hall'tröm. fl-. o. m. rle n :24 april, underlöjtnanten \Vi cclrmann.

Göte bor gsa vdelningen,

Log-e mentsfartyget Freja.
Fa rtygscl1ef: komme ndö rk aptenen ~orman; sekond: kapteneJI
:Bergm a rk ; offic('nlre: l öjtnanterna SöclerbP rg. Iohn so n och W cstroaJI•
llnderl öj tna ntf' rna E. G. Ekelund och Xaumann. r esernmcler lö jt uanterna Yon Gerbe r och Ekberg, t. o. m. ele n 21 jnni; fa rtygintcurl('nt: marin·
1mde ri ntendenten .) a kob sso n ; fart ygs !ä k a r e : m n r i nläku rst ipencl iateJl
R yclh olm .

I. divisionen.
Pansarbåten Thordön (avdelningsch efsfartyg).
A n lelningschef: kommendörkapte nen G. de Brun; sta bs- och fn rh -.
· gs111 trnclcnt: marinintendenten Ekman.
F a rt ygsch ef : k apten en Brodin; officerare: löjtna ntern a von Arbin
Och 1Lnt in; fartygsläkare: marinläkarstipencliat en N athost-Wincla hl.
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Kanonbåten Skagul.

Ängfartyget Alfhild.

-

Fa rtygsc hef: kaptcnc>n vo n F iea ndt ; offic~'ra re: löj tnante rn a Gr f
eberg och von de r Burg.

II dhisionen.

FMI.Ygschef: lö jt nanten L i n el berg; office ra re : löjtn anten Beck-·
n slu tad kurs vid gymnastisk a cent rali nstitutet, och unclerdt
,
1ni:111 •
., 11 ten E. .loh nso n.
...
111

]OJ

'

Augfartyget Sköldmöu.

ToqJedbåten Blixt (clivisionschcfsfartyg).
Divisions- och fartygsch ef : kaptenen O. H. Roscnsvärd.
Torpedbåten Stjerua.

F a rtygsclwf: löjtnanten Li nclg ren.

Skeppsgossea. vdelningen,
ÖYningssk eppet Najaden.

F n rtygschc:f: unelerlöjtn anten gnwe W achtme ister.
Karlskrona Torpcdberedskap.
Chef : kaptenen Svinhuf vucl, fr. o. m. elen 15 april.

Kungl. Örlogsmannasällskapets bibliotek.

Avclelningschc.f: kommendörkaptenen f rih. l,euhuscn.
Jca rtygsch d : kapt0ncn G. A. \Vcster ; o-fficer a re : löjtnanten NordJing och unelerlöjtnanten K. G. A. L. Laun'll; :Eartygsläkar c : marinläkaren Zadig.
övningsskeppet Jarramas.

Nytillkomna böcker år 1913.

Fartygschef: kapte nen Lincll>lad; offi cera re : löjtnanten Darin och
u nder löjtn anten von Schoul tz.

l<'. Bullet in mensuel dc l'Observato i re M6t6oro logique de
l"U nivc rsite cl 'U psala. Vol. XLIV. Upsa l a 1912- 13. (Gava.)
Hcrg·f'sell, H . Beobachtungcn i n der Freien A tmosplwrc. J ahrgan g
1912. St rass burg 1913. (G åva.)
Hild ebrandsson H. H. L'Expecl i tio n :Franco-Su6cloi se el e sonciages Ac ri<·ns A Kiruna 1907-08 et 09. Upsa la 1913. (Gåva.)
Kun g·!. Sjökarteverket. R egister öve r sjökort och scglln gsbeskriYninStoc kholm 1913. (Gåva.)
g<~ r.

övningsbriggen Gladan.
Fartygschd: btpte nen Ljungquist; office ra re : löjtnanten Torelius
och uneler löjtnanten Sandströ111.

L

Navigation, meteorologi, sjöfart.

A k~ rblom,

Il. M askinviis<>nde och skeppsbyggnadskoust.
Övriga fartyg.
Chefsfartyget Drott.
Fa rtygschef : kom mendörkaptenen R i ben; srko nrl: kaptenen Huitfdclt: office ra re: löjtnante rna Ell sen och Ange lin; fa rtygsläkare : Jnarinläkaren Asplund.
Kanonbåten Svensksund.
Fartygschef : htpte nen E. Hägg: office rHre : löjtnanterna War+
Yingc och Granström, unelerlöjtnanten Söclerhielm, fr. o. m. elen l1 mi.li·

Engstriim, har. F örslag till Sve nskt Pan sa rskepp med 30., cm . kanoF ö red ra g hållet i Stockholm den 16 no\· . 1912. Stocldwlm
lil'l" .
191:3. (Gåva .)
.Jensen , J. IL IJaanclbog i P rald isk Somandsk ab. Tc,kst og Tavlor.
l\uben ha vn 1901. (Gåva.)

III.

Artilleri-, torpPd- och minväse nde, sprängiimnen.

Lind mark, G. Automobiltorpeden merl sä r skil d h ä n syn t i Il dess fram <lri ming. Stockh olm 1913. (Gåva.)

-
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IV. Sjökrigsväsemll'.
Baudry, A. L a Bataille X aYalc. Etudes sur les f acto urs tactiqtJes.
Pa ris 1912.
Stenzel, A. Kri eg·fiihrun!!:~ zur Sec. Lchre Yom Seekrie!!·e.
Ha· n nover
~
und Leipzig 1913.
Marinstaben. F laggbok för SYensk a Ma rinen. Stockh olm 1912. (Gåva.)
Silburn, P. A. The E vo lut ion af Sea-Powcr. :London 1912.
Hurd, A. and Castle, H. Germ a n Sea-P owe r i ts Risc, Progress and
Economic Ba sis. London 1913.
V.
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