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Marinen under sistförflutna året. 

(:!•~orts . från sid. 27.) 

III. 

Kungl. flottan : 

Officerskären : 

Antalet officerare vid Kungl. Ooltan hai· twcler året l 
oktober HH3--- 30 september 1914 ökats med: 
nyutnämnd e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2S 

och minskals med: 
genom avsked .. . . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. G 
samt utgjorde den 30 september 1914 ........ . .... .. .... .. ~ .. :n:~ 

dessutom med tur- och befordringsrätt .. .. .. .. .. .. . .. ...... K 

Mariningenjörldiren : 

Antale t mariningenjörer har under ovan n ämnd a tid 
ökats m ed : 

nyutnämnd e ...... . .... . .... " ....... . . . . . .. ..... . .. . ... · · · · · · .. · · · 2 

och minskats med: 
genom avsked . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . 2 

genom dödsfall ................ . .. . ..... . ... . ...... . . . . . .. . . ..... . : . . l 

samt utgjorde den 30 septem '~nr 1914 .. : ...... .. ........... .. 38 

Dessutom voro vid samma tid ans tällda: 
lnar iningenj örsstipendiater ... ... ... . .... ... .............. . . ..... . 5 

Marinintendenturkåren: 

Antalet marinintendenter har under ovan nämnda tid 
ökats med: 

Tidskrift i Sjö ~äsendet. 
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nyutnämnde .... . .......... . . . ......... . . . ......... o.. . .... .. . ...... . ;~ 

och minskats med: 
genom avsked ... . ... . .... . ...... .. ...... . . ...... o....... . ...... . ... 2 
genom dödsfall ... . ...... . . .. . .... . o •• ••••••••• • • ••••••• • • o o... . ..... 4 
samt utgjorde den 30 september 1g14 00 .. 00 000000 00 . n& 

Marinläkarkåren: 

Antalet marinläkare har under ovan nämnda tid ökats 
med: 
nyutnämnde 

och minskats med: 
genom avsked . ..................... . ... . . . . . .... . ... o • • •••• ••• • •• 

genom dödsfall . . .......... . ... . ... o • •• • • •• • ••• • • •• •••••••••••• • •••• 

samt utgjorde den 30 september l g 14 00 00 00 00 •• 00 00 00.00 00 00 

Dessutom voro vid samma tid anställda: 
marinläkm-stipendiater .. .. .... . .. . ... ... ......... . ................ . 

Underofficerskåren: 

4 
l 

;-) (). 

l O 

Underofficerarnas vid Kungl. flottan antal har under oYan 
nämnda tid ökats med: 
till underofficer av 2:a graden befordrade . . . . . . . . . . . . . . . . . . :n 

och minskats med: 
genom avsked 

>> dödsfall 
samt utgjorde den :10 september l g 14: 

vid Karlskrona station: 

naggunderofficerare o o . 00 o o o .. ..... . .. o o o o o o" o o o o o 00 o .. . o 00 o o 142 

:2 1 
l O 

underofficerare av 2:a graden . 00 00 00 00 00 00 .00 00 o 00 00 00.. 283 4:25 

vid Slackholms station: 

naggunderofficerare . o. o o o o o o o . o o o o o o o . o o . o o o o o o o o o o o o o. o o o o o o g3 
underofficerare av 2:a graden . 00 00 00 00 00.00 00 00 . 00 00 .. 00 142 235' ) 

Sjömansled ren . 

Matroskompanierna bestodo den 30 september 1g14 nY : 

*) Dessutom l till Fl. U . O. och l till U. O. över stat befordrade 
ekonomimän , hornblåsare. 
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underofficerskorpraler . . .. . ..... . ............ o o •• • •• 

korpraler ...... o •••••••• • •• • •• • •• • ••••• o . o •••••• • •••••••• 

1:a klassens sjömän . . .......... .. ... . ........ . ..... . 

2:a )) )) 

301 
554 
100 
607 

3:e » >> 00 .. 00 00 00 00 .. 00 00 ... 00 00 00 . .. 00. 118 
rymda o ••• • • 0 • • •• • • • • ••• • ••• •• ••••••• •••••••• • •• •• • ••••• 5 
vakanta ....... . .. . . . .... 000 • • • • 000 . .. 000 •••• oo · • • 00 00.. 483(371)1)2168 

Ekonomikompanierna bestodo vid samma tid av: 
underofficerskorpraler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 

korpraler ..... . ........... . .................. o.... 1722
) 

1:2 klassens sjömän 00 00 00.00 00 00 00 00 00 00 00.. 3il 
2:a >> >> .oo .. oo o oooooo,oooo .. oooo., oo .... 100 
3:e >> )) 0 0°000 0 0 0 00000 0 00000 000 0oooooo oo o 53 

, ' ooooOOooOOooooooooooOoooooooooo oo OOOOO Oo OOOOOoOOO 4 rymda 
vakanta 

oooo 
00 00000000000000000000000000000000000000000 0~ (25) 1) 444 

E ldarekompanierna bestodo vid samma tid a'': 
underofficerskorpraler ..... o.. ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 
korpraler ..... 00 00 . 00 00 00 •• o .. 00 .... . ... 00 •• 00 ••• 00 • • • .. • • 248 
1:a kl assens S.Jomän 000 0000 00 oo · 0000 . 0000 000000 . 00 .00 37 
2:a >> >> 00 00 00 00 .. 00 . ... .. 00 .. 00 00 00 00 00. 306 
3:e )) )) 284 

12 rymda 
vakanta 124 (7)1) 1233 

Hantverkskompaniernas styrka vid samma tid framgår 
av följ ande tabell: 

l l l 
'forped l l Vapen- 'I'immer- J - Segel- S 

smeder n1än 
1ant- sömmare umn1a 

v erkarl-l 

Unc1.-off.-korpr . .. ..... .. 12 15 9 2 3S 
l Korpraler .. . .. . ......... 12 16 15 - 43 

l:a klassens sjömän ... 2 4 l l s 
2:a » >> ... 25 7 lO - 42 
3:e >> )) 5 l - - G 
Rymda ..... . ........ . ... ... - - - - -
Vakanta ....... .... . .. .. .. G 4 s - 18 

Summa l 62 l 47 l 43 l i) l 155 --------d 1
) Vicl Stockholms station. 2) Dessutom 6 med U . O. av 2:a gra-

en afiöning. 
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skeppsgossekåren . 

skeppsgossekårens styrka utgjorde den l oktober 19 1-! : 
Karlskrona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 
i\iarslrand. . ....... . . . . . . .. .. . . .. . . . . .. .. . . . . . . .. . . . .. 113 

rymda . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . .. . . .. . . .. . . . 21 (10)3) 
vakan la . .. . . . . .. . .. . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 170 (77)3) 600 

Under året l oktober 1913 - 30 september 1914 h ava 
avgått : 
genom karlskriYning . . . .. ..... ................ . . .. .. . 

>> dödsfall ......... ..... ... . ... . . ... ... . ........ . 
på grund a y sökt avsked .. . ......... . ... . ... . ... : .·. 

)) )) >> visad oförmåga .. . . ............ . . .. 
)) )) >> dåligt uppförande .... ... ...... .. .. 
)) )) >> kassation ...... .... .... .... ...... .... .. 

120 (45) 3) 

6 
32 (SY) 

5 (4)3) 
23 (14)3) 

2 (1) 3) 

avförda ur rullorna såsom rymmare .. . .. .. .. . . . 12 (2)3) . 200 

Kungl. kustartilleriet. 

Kungl. kuslarliller iets personal utgjorde den 30 septem
ber 1914 : 

Offi cerare: 

generalmajor ....... ......... .. ..... . ... ... . 
överstar .... ....... ...... .. .. . ........ .... .. .. . ... . ...... .. ... .. . 
överstelöjtnanter ... ... ..... .. .............. . .... ..... . .. .... . 
1najorer ................. ... . ..... ....... ....... . .... .. .. . ... . .. . 
kaptener ......... . ................ . ....... .. ... . .... ...... ... .. . . 
löjtnanter .. . .. . ....... . .......... . .............. . . . ... ........ . 
underlöjtnanter .. . . .. . . . . .... . .. ....... . ...... ............. . .. . 

dessutom med tur och befordringsrätt 

Underofficerare : 

underofHcerare av l:a graden 
>> >> 2:a >> 

3) I Marstrand. 

l 
2 

2 
(i 

39 
37 
15 

3 

55 

111 

102 

l (iÖ 
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Manskap : 

Artiller iavdelningen : 
underofficerskorpraler ................. ... ....... . .... ..... . 
korpraler . . ............................ ..................... .. 
1 :a klassens kustart illerister .... ....... .... .. ... ........ . 

2:a 

3:e 

)) 

)) 

vakanta 
rymda 

)) 

)) 

' . ......... . ... ..... . . .. .. . ... . 

Minöravdelningen: 
underofficerskorpraler . . .. . ........... . ............. . ....... . 
korpraler ............. . ........... ... ... . .. .. .. . . .... .. .... .. . 
1:a klassens kustartillerister ... .. ............ .. ......... . . 
2:a >> >> .... .•.... .• ....•.. .... .... . • 

3:e >> >> ...•..•....•.•..•.. . . .• .... •.. 

vakanta .......... . .. : ....... ... .... ........ . .. . .... . . ... .... .. . 
ryn1da .. . ..... . .. . .... .. .... . . ... ... . .... ................... . . 

EkonomiaveleJ n i n gen: 
underofficerskorpraler ...... .. ...... . .. . ...... . .. . ........ .. . 
korpraler ..... . ........ ....... ..... .. ... . ....... ... .. . ........ . 
l:a klassens kustartillerister . .. .. ....... ...... ...... . ... . . 

)) )) 2: a 

3:e )) ... .............. .. .......... . 
vakanta ... .... .. . .... ... ...... .. . . .. .... .... . .......... .. ...... . 

Maskinavdelningen: 

nnderoffi cerskorpraler ..................... . . ... ..... ... . . . 
korpraler .......... ...... . .......... .. ......... .. . . .. .... . . .. . 
l: a klassens kustartillerister . ... ....................... . .. 
2:a 

3:e 
)) 

)) 

Vakanta 

)) 

)) 

Hantverksavdelningen: 
Underofiicerskorpraler .. ....... ....... ................. . .. 
korprale · l ............ .. ... ... .... .. ..................... .... .. 

77 
100 

50 
237 
201 
112 

:-J 780 

55 
62 
38 

133 
67 
18 

] 374 

15 
33 

2 

37 
\) 

4 100 

17 
23 
10 
15 
12 

1 78 

4 
11 



l :a klassens kustartillerister 
2:a )) 

3:e )) 

Yakanta ... 

)) 

)) 
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9 
4 
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Marinens officerare tillhörande reserven utgjorde den 30 

september 1914 n edan upptagen styrka: 

I Kungl. flottans reserv villkorligt tjänstskyldiga : 

viceamiraler . .. . . . .. . . . . . . .. . .. .. . . . . . .. .. . . .. .. . . . . . .. .. . . . .. . 2 

konteramiraler ............ .. ...... . ...... .. ....... .. ...... o... l 

kommendörer ............ 00 ..... ........... . .. ....... .. ...... 4 

kommendörkaptener av l :a graden 00...... .... .. .. ... .. 8 

)) )) 2:a )) .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . 4 

kaptener ... ........ ....... .. ............................ .. 000... . 18 

löjtnanter och underlöjtnanter .. .......... . , .... ... o 286 32:l 

I K ung!. kustartilleriets reserv : 

kaptener .... .. ........... .... ......... .. ...... .. .. . ...... ....... . 

löjtnanter och underlöjtnanter ... .... ... . . .... ... .. . . .. . . 
4 

5 \l 

Antalet uid flottan under öuningsåret 1 oktober--30 seji

tem ber 1914 övade vämpliktiga: 

A. Som avslutat dem åliggande fredstjänstgöring. 

l Antal man tills tädeskomna7.·) 

Tj;Lnstgöring vid l vid l tillsammans l 
Karls~rona Stockl~olms vid. båda 

statlOn stat10n stationerna 

Tjänstgöring i en föl jd .. ... .. . . 1579 1255 2834 

Första tjänstgöring ............... l 59 60 

Repetitiontövnin g . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 l 9 

Summa 1588 J3 L5 2903 l 

*) A ~r tillstädeskomna avgingo: 

enligt § 103 inskrivningsförordningen h emförlovade ... ... .. o o •• o. o . .. 2:11i 

av annan anledning hemförlovade eller avgångna .. .. .. .. . 18:! 

~umma 4i)ti 
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B. Som vid övningsåret slut kvarstodo fredstj änstgöring. 

o-
Antal Antal man i tjänstgöring 

Tjänstgöring fullgjorda vid l vid l tillsammans 
tjänstgö- Karls~rona Sto ck~olms vi~ båda 
ringsdagar statlOn >;tatwn s tatJonerna --

Tjänstgöring i en följd 195 106(i 438 1504 

.Första tj ;Lnstgöring ... 128 - 3 3 

Summa l - l l OG6 l 441 l 1507 

Antalel uid kustartilleriet under är 191/i övade värnpliktiga . 

A. Som avslutat dem åliggand e fredstjänstgöring för året. 

Antalet man tillstädeskomna·:.;) 

'!;j änstgörin g vid Vax- l vid karls- , tillsammans 
holms kust- krona kust- vid båda 

art.-reg:te art.-reg:te h1start.-reg. 

l 
Tjänstgöring i en följd ..... .... 18G 257 443 

Första tjäns tgöring . . . . . . . . . . . . . . . GJG 529 ll45 

Repetitionsövning .. . . . . . . . . . . . . . . . - - -

Summa 
l 

802 
l 

78() 
l 

1588 

*) Av tillstäd eskomna avgingo: 

l 

enligt § 108 inskrivningsförordningen hemförlovade 57 

av annan anledning h emförlo vade eller avgångna 6(i 
~~~~S~,L~tm~m~a--~12~3 

B. Som Yid årets slut knrslodo fredstjänstgöring. 

Antal Antal man i tjänstgöring 

'l'j än s tgör in g fullgjord a vicCVax~l Karls- l El isammans 
t jänstgö- holms kust- krona kus t .- vid båda 
ringsdagar art.-reg:te art.-reg:te kust:trt.-reg. 

Tjänstgöring ienföljcl 73 84 JOO 184 

Första t:jänstgöring .. . 239 2() 28 54 

Summa l 110 128 238 
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J: IV O") 

Marinstabens verksamhet. 

Fnl n fö.l'lcgåcnde år l w Ya följande arbeten fori sa lls , n ii m .. 
lig·en: 

fulislån:dignnde t av m ob iliseringsplancrna , 

b ear:belancLel :w slali s liska uppgift er :rörand e ulliincl ska 

marin er 111. m. , 

hearbetandet av slalisliska uppgifter rörande d c värnpl ik-
tiga ; · 

tillgodogörand el a v gjordla sjöm Litningar för mililå r t b ruk 
111. 111. , 

ularbetande t a,· inslruklionsböcker m. 'm . samt nya lw. 

s iLimm elser rörand e to11pedbereclskap . 

Bl :md yttranden, förslag· och utredningar mä niinmas : 

uppgörande a v plan för fiollans ön1ingar und er l iden n pril 

- december 1914, 

utredn ing rörande p cr sonalbelwv för nya underva ttensha
lar m. ,m. , 

u lrc-cln in g angåend e k os inaderna för u ppbringancl e a,. sjö

mansk årens nu mot1iir sam l angåend e löner cglerin g fö r under

o friccrn r:e, flyg- och lll1'd e rn1 U.cnshå Lsper sonnl , 

y ttranden rörand e förslag till nya bes tämmelser angående 

lön eregle ring för u nd erolTicera,r:c, flyg- och nndcrva ltensbah

personal , 

y lLrand en rörande fi irsl ag till nya b es tiimmelscr angilendc 

redovisningen m . m . för dc viirnpliktiga, 

*) IV och följ and e avdelningar äro h ämtade ur >Berättel se 0111 

vad i rikets styr else sedan sis ta ri kselags sammanträde sig tilldragit , 

av den 19 maj 19 l4 och »Berättelse om va d i r ikets styrelse s edall 

sista lag tima riksdags sammanträde sig ti lldragit >> av den 16 janunri 
1915. 
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yttranden övm"' generalrapporl er, 

prisreglemente, 
silhuetter av Sv,eriges ooh dess grannl~inders örlogsfartyg" 

rättelsehäfte till handbok i internationell 6itt för marinen, 

nya upplagor av TER, GIM, H E R o-ch UMF I: B. 

Ovanstående fö,rrleckning l)pptage r end ast ett få tal av ~n -

givna betänkanden , och i el ensamma ingå ej förslag, ularbelade 

enligt » Insl r u k h on fö,r marinstabens Ycrksam hel», ej heller för 

slag och 'lttrednjngar av h emlig- na tur. 

Ett Jlerlal arbe ten ha va dess u lom utförts å l försvn r,sbercd 

nin garna, Jna,r'ink ollllmissio nen och försvarsulskollel dels inom 

marinstaben , dels därigenom. att p ersonal s liillls till dessa insti 

tutioners förfogande. 

v. 

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

1) Förslog ti/'1': 

ny ins truktion fö,rt d c v~irnpliktigns ÖYn.ingar Yi<l kustar 

tilleriet; 

stängningsföreskrifter Yid sk a rpskjutning m ed pjii ser I:ran 

,\ Jvsboro-s f~i s tnin (f· 
b b' 

a,vstängning av viss tra fik ä Vii rm clö under sk a rps kjutning 

med pj~iser ; 

>> Artiller~ rcglcm cnte för kus ladilleri et »; 

plan för kuslarl.illeri e ts övning:tr ; 

ändrade b cs liimmelse r för kustartillerikadetts ull rilclning: 

ny kungörelse Jör ant agning och utbildning a v ku slaTtilleri -

kadetter ; samt 

i'ö;rdolning av löner fr ån och m ed <h 1915 m ellan regem en
ten och k år er ; 
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2) Yttmnden över: 

förslag till sammanslagning av övn:ing.sanslagen; 
förslag till ändringaT i reglemente för sjökrigshögs,kolan; 
för1slag till ny I:äsebok för armens och marinens skolor; 
lmderofficersförbundcts framställning till Konung:en anga -

·ende in kvarteringsförhållandena; 
ut:redning angå,ende länskungörelser ; samt 
förslag till ny inskrlivn1ingsförorclning. 
Dessutom hava utar1betats: 
föreskrifter fö'J' uthiUdning i riktning med kustartilleriels 

pjäser; samt tablåer för övningar i skolskjutning med pjäser. 
Ett flertal förslag och yttranden av hemlig natu r hava d är 

jämte avgivits. 

VI. 

Marinens övningar och undervisningsverk. 

Flottans öuningm· och zmdervisni'ngsuerk. 

Under liden intill 15 maj 1914 hava övningarmt å fioll ans 
f<H''lyg fortgått på .sätt här nedan angives: 

1. Rekrytavdelningar: utförde under ticlen den 11-:1 1 
januari övningar und·er gång i samövning med respektive sta
tioners ~orped- och undervallensbålberedSikapeP; under dess ~l 

övningar grundstötte pansarbåten Tapperheten cl!en 28 janua ri 
utanJö·r SandhalJ11n; den 17 april nedhalade avd'elningschcfen w 
sina hefålst.ecken och ingingo avcleln:ingarnas fartyg i k ust
flottan. 

2. Långresa: pansarrkryssaren Fylgias expedition till Viis l
incli.s.ka, Medelhavs- och Atlanterhamnar avslutades och pansa r
kryssaren förlades. i herod's·kap den 23 april efter omkring G 
månaders expedition. 

3. Kanonbd/en Suensksund: för bispring.a nde å r il,c lS 
Y~islra kust av nödsiiilida ·fartyg och fiskebåtar, för upprätt.ba l-

(j 
.... 
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]fl nde av ordning.en å fiskeplatserna samt såsom fiskeribevak-
1u11g.sfar tyg fortgick kanonbåtens expedition vid årets början, 
{)Ch återvände kanonbåten till Karlskrona den 30 mars. 

4. Torped'- och undervattensbåtberedskaperna fortgingo 

tills dera·s fartyg under april månad in:gingo i kustflottan . 

Under liden den 15 maj- l augusti 1914 hava följande 

exped itioner fortgått nämligen: 
l. I<uslll'ottcm, bes·tåen:de av 6 l :a kl. pansarbåtar, ~) tor

pedkryssar:e, 4 jagare, 14 l:a kl. 'OCh 12 2:a kl. torpedbåtar, l 
depåfm·tyg, l vcl'kslacl:sfarlyg, logementsfartyget Freja, 2 ve
dettbåtar, minfartyget Clas Fleming, ångfartyget Gunhild, 
fl ygbåtar och tmdervaltensbålar. 

2. Punsurkryssaren Fylgia för' önmde av sjö.kad'e lLer samt 
sam övning av islam och \'ärnpliktiga. 

3. Skeppsgosseaudel'ningen för övande av skeppsgossar 
och bes lående av 2 övningsfartyg och l övningshrigg. 

4. Göteborgsauc/elningen för övande av skeppsgossar å l 
2:a kl. pansar!b:'i l, 1 kanonhål och 2 l :n kl. torpedbåtar. 

5. Kanonbåtell Svensksund och ängfartygel Al'fhilcl' för 
kognoscer,ing a v l' a rlerlter. 

G. Ångj'artyget Rrm för biträde vid bärgning a v pansadJå
len Tapperhelen och för inskjutning av torpeder. 

7. Torp edberedskap t lid ]( nrfs krona station: 4 l :a kl. tor
pedbåtar för övande av för torpedfartyg avsedd personal. 

8. S}öm(:i/ningslartygen: Falke11, Svalan, Tärnan och ka 
nonbåten Disa för .sjömätningar. 

Den 22 jtlli 1914 .fullbordades h~irgningen av pansarbaLen 
Tapped1eten, vill,en diirpå in togs i docka på Stockhohns ör
logsvarv för rClparation. Denna fullbordades den 3 oktober, då 
far tyget ånyo klm·gjonlies för expedi ti on. 

Till följd av elen 3 augusti 1914 utfärdad order om partiell 
ll1 obil isering a v mar in en a v slutades ovan omförm~ilda övnings
m. fl. expeditioner o ch samma111clro.gos de sjös tyrkor, vilka en
ligt 111\obilis.ering.splanerna skola bildas. Dessa sjöstyrkors sam
niansättning har sedermera något ändrats. Fler talet av flottans 
fa rtyg äno fortfarande rustade ,j hun1dsaklig överensstämmelse' 
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med gtillande planer för fiollans anviindn ing vid neulralit (' ts
skyd(l. 

Genom den 3 augusti 1914 utfärdad mobiliseringsorder 111 _ 

kallades :1v flottans viirnplikLiga följande k'lasser: 
a) klasserna r\ och B; 
b) inom Go lilands inskriYningsområde: 3:e LilT OC!h med 

8 :e å rsldasserna; sam t 

c) inom ö,niga in skrin1ingsområden och sjörullföringsom-
rådena: 

nl lm ~i n tjänst: 3 :c och 4:c årsklasserna, 

sjötjänst: minmatros,cr 3:c till och med S:e :\rsklnsserna, 

slntionstjänsl: 'läkare och skrivbi träd en 3 :c till och llll'd 

S:e årsklasserna. 

Enwclan a v dc inkallade klasserna ctl större an lnl \'ii m

pliktiga inställde sig iin som erfordra,cles för bemanning av de 

flotlan:s fartyg, villw voro avseddla att rustas, kunde en del av 

d'e inryckta värnplikli1ga OJncclclbar't hemförlovas. Ser lernwr;r 

hava, i åen 1m'\n för fredstjänstgöring inryckande värnplik tig:1 

lnmnit utbildas, så att de kunnat ersiilta viirniplikliga av iil d rP 

årsklasser, d'essa scn:n1e hemförlovats, varvid i första hand de 

fttH u trycka, f ii r vii k a önunan(k sk ii l förelega l. 

l s]ökrigshögskoTan och s]öl.:rigsskolan haYa dc sedan de11 

l oktober 1913 pågående kmscrna anlu tals. 

Undervisn ingen vid' flottans skolor m. m. fortgick vint ern 

1913- 1914 enligt för dessa s]wlor fatsställda reglementen. 

I början av olnober vidlog lind ervisningen Yid skeppsgo:;sc

sk olan i Karlskrona, dil även skcppsgossck:1rcn i ~'farslrand ti ll
fälligt förflytlals. 

S.iöl;rigsskolans verksamhel i land hörjack :'i. nyo i medio :t ' 

nktaber; ~mlalet kadclter iir nu 40 sjökadetter och -! kuslnr li lk
rikadell,er. 

I s]ökrigshögskofan har unclcrYisningcn iinnu icke ktm nn t 

~-t lcrupptag.as, eniir såväl läran' som elever i.iro mobiliseri ngs
komtnendcrade. 

Antalet man, som vid fiollans sl;olor m. m. land ~m e d dc-
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1. undervisning tutder det med den 31 september 1914 till --
];! s d . . o .. 

.. dahiri)Da u n erv tsnmgsaret , :1 r: 
nJ l ~ 

yjd K arisk rona sta t i on: 1,564, 

)) Slockholms s tation: 1,-162 , 

Skepp~gosseskolan i Karlskrona: 30-l , 
i Marstrand: H 7. 

Med: anledning av flottans mobiliser'ing hava a,· 1913 ars 

]dass sa1111tliga lill a!Jmän ljiinst och sjölji1 nst inskrivna snmt en 

del av till s lal i.onsljiins l inskrivna ,·iirnplikliga b ·arhlivit i lj~insl

aöring efter fullgjord fredsljiinslgöring. 
" 

I samband' med J'lottans mobilisering upphörde undcrYis-

ningen vid fiollans skolor m. 111. i slutet aY juli. 

I den mun sa liill1lpligen lå tit s ig göra med hiinsyn till den 

anbefallda nmbiliscring,en hava sed,ermera för sjömanskarens 

manskap och dc vi.irlnpliktiga anordnats skjul-, .signal-, maskin- , 

kor!pt:als - och rekrylskolor samt: yrkesk urser s:'\viil ombord snm 

i land å flottans stationer. 

l\usnrlilferiets skulor och öuningar. 

Fiir stammrmsknpet haYa skolor och övningm' fortgått: en

ligt gällande heslämmelser med det lmclantng aH desamma p~'i 

grund av anbefalld mobilisering måst avslutas n:'\got lidigat:e i:in 

cn]i,gt gälLande föreskrifter. 

Vid kustartilleriels manskapsskolor hava uneler det den :10 

sep tember 191 4 lilliinclalnpen iiYningsåret godkiinls följande an
la! man . -

Antfll man 

Manskap~skolor Vaxholms l Karlskrona l 
k u start.- kustart.- Summa -- r egemente regemente 

Rekrytskolan . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 108 102 210 l 
E:orpralskolan . ...... . ...... . ........ J06 so 186 

l Underofficerssko lan ... .. ... ...... . 29 lO 39 
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Föt' Je värnpliktiga 1hava 'enligt besliimmelserua i Yiir 11 _ 

pliktsh1:gen varit a>Jllordnaide: 

t,iänstgöring i en föl.id i 182 daga r d-els från och med den 

-t nove1111ber 1913 till och med den 6 maj 191 4, dels från och 

m ed! d'en 7 maj till och med den 6 november 1914 och dels fran 

och med den 20 oktober 1914, vilk en tjiin s tgöring avslutns drn 
21 april 1915 ; 

första t,iänstgöring i 258 dagar dels från och med den q 

januari t ill och m ed den 30 sep tember , dels från och m ed den 

7 maj 1914, vil ken tjänstgö ring avslutas den 21 januari 19l ii. 

VIT. 

Utveckling och underhåll av marinens materiel. 

n) Fartyg, hus- och cmdm byggnader. 

!Jf!iJ 
Marinförvallningen (illlgenj örnvdelningen) har (bes täll t : 

materiiel för nn:clervatt ensbåtsf:örsvarel h os Akli-ebolag'l·l 

Diesels motoPer, Ludvigsibergs verkstnds a kti ebolag och Ak tie

boh1get ingenjörsfirman Titan .samt firman G. vV. Lyth ; 

mater iel till pansarbåten Sverige: elek tTiska lednin gar fii r 

belysning och ·kran, elektrisk in stalla tion fö-l" or-derapparatcr, 

LelefoJJ er, ringledn ingar m . m. hos Luth och Hosens elektri ska 

aktiebolag, telefonmateriel fr[m Ak tieholag:et L. M. Ericsson el: 

C:o, projek tilsaxar från vV. G. Armstrong, vVhitwonl & C:o i 

Newcastle, maskintelcgmfer från El-ektris k~~ apparatfabriken i 

Malmö saml motorer till pansarbåtens slu pnr från Bergsu nds 
m ekniska verk sta,ds ak tiebolag; 

arbe ten fö r ,bärgning av pa nsarbåten Tapperh eten hos Bcr;i· 

nings- och Dykeribo!a1ge t Neptun. 

Pansarbåten Tapper·heten har efter biirgningen reparr rn ls 
och delvis moderniserats . 

Moderniseringsarbeten ä pansarbålarna Oscar II och :\ran 
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hava utförts och dylika arbe ten för pansa rhå larna ·wasa, Man

ligheten och D.r~s tigiheten hava beställts h os Bergsunds m·eka

niska verkstad s a'ktieholag. 

Moderniseringsarbeten å pansarbålarna Oden , Thor och 

Nio·rd äro undier utförand e vid Jloltans varv i Karlskrona. 
Fär und'enva t!ensh åtfö rsvare l hava en d el n ybyggnader 

verkställ'ls samt perisk·op och accumula torba lterier anskaffats. 

Elektriska centralen i Vaxholms fort har utvidgats . 

Skrov m. m. till t vå nya pansarbå ta r h ava b~ t sä llt s hos 

Kockum s m ekaniska verkslads aktiebolag och Göteborgs n ya 

verkstads aktiebolag. 
Minfartyget Clas Flem ing: har blivit levererat av Berg

sund s m ek aniska ver ks tads a kti,e:bolag. 
De mera omfattande arbel,en, som under å r-et ulförts av 

ingenjö·rdeparlementen vid floHans varv utöver de arbeten, vil

ka äro att h~i n fi),ra till m a l erielens r·epa ra tio n , underhåll och 

klargöring för ex pedition, ä ro följande: 

vi el J(ar/'skrono station : /'f 17' 

Nybyggnaden av en bogserbål förr varvet har avslutats. 

Arbet-en ha va utförts för tillverkning av 2 s t. reservångipan

nor till l:a kl. torpedbåtar. 
In01m sjömanskårens kaserner hava di,vensc förändrings

arbeten utfiirls. 
För korvfabriks anläggande inom sjömanskåren s kok,hus 

hava vissa arbeten u !.förts. 
Vis.sa nybyggnadsarbe ten för u nd erva Lte111sbå LförsYa re l äro 

utförda och nybyggnadsarbetena å en ångl~1:nRråm och två 
kolpråmar äro avslutade. 7 

Fyra .segelslupar till pansarbålen Sver ige hava i d el: när

maste fär-digb ygg ts och nybyggnaden av 2 molorslupar för sam

ma pansarbåt har påbörja ts. 

Byggnadsa rbetena för por-tponton till den s. k . Li ndh olms

dockan hava till ungefär häHten utförts . 
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A torpedkryssarna Jacob Bagge och Clas Uggla hava far

tygssidorna isolerals och vänndedningen förs läflkts smnt ll PP
ställningsplats för avs lånclsimätningiiintrument anmclnats. 

A toPpedbåLarn a n:r l, 2, 3 och 4 hava fartygssido rna iso. 

lerals med filt. 
Anbefalkkt elektriska anläggningar för marinens beho ,- i 

Karlskrona hava fortgått. Transt:ormatorsla tion er och elek t
ris,ka h elysningsinslallalionel' hava anordnats i marinens d~i r

' arande kaserner m . fl. platser. A mobiliseringska,jens ös tra 
del har anordllia ls yHerbelysnnig. I ingenjörd ep artemen tets 
kraftcen tral hava uppsatts om formar emask ineri och u lj äm 
ningsaggf'ega l ii vensom tillverka ts och monterats ins tr umenl l:n·

Jor för såväl vi.ixcl- som likström. 
Inmn sjömanskårens kasern I iiro centrahi.irmelcclnings -, 

elektriska belysnings- och eldsläckningsanordningar avslu tade. 
Inom sjömanskä rens kasern II lwva, inom elen p åbyggda Y:'t

ll ingen, alla ominredn ill!gs- , putsnings- och målningsa rbeten :l\ 

~lutats sam t vallen- och a v loppsledningar anordna t s. I no'm h ela 
denna kaser'n hava eldsläcknings-, centralv~irmelednings- och 
elekt riskn J)elysningsanordn ingar .slutfö rts. 

Norra delen av dockan n:r 2 har förliingts 1,,, meter. 
I varvshamnen hava anbefallda muddrings- och spr~i n g 

ningsarbeten för erhällande av . 7 m e te rs dj u p fortgått. 
Tre kolskjul , avseelda för c:n 20,000 lon kol , h ava uppför ts 

{t mobili seringskajen. 
Arbetena med gju terieLs modernisering och båtbyggare

ve rkstadens t,ilU1yggnad hant fortgå tt. 
En 5-lons och en 8-tons elek trisk lrla ycrs h a r anskafl'a ts 

och uppsalts i resp. ma skin - och plåtslagmverks täderna ; tre 
sv~1ngkranar h ava tillv·crkats ooh m11ordnals i smodjeverkstaden

Mellan Bleki111ge k nstbanors bangånd oeh Y arvet har, fiir 
erhållande av jänwiigsf örhinidelse mellan dessa platser, en tredje 
skena inlagts . 

Vid Stocklwlms station : /f i f 
Nybyggnaden av tre ångslupar för l: a kl. kanonbåta r Jwr 

a vslulats . 
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En mindre ~\ngslup , åtta s tiJ,r,re och Lvå mindre minslupar, 

ren minarbetslJåt och en minjoll hava n yb yggts. 
RepaTa t,ionsarbetcn å pansa11b å tarna T::upperheten och 

Oscar II i anledning av fartygens grundstötning, hava utförts. 
Ny ångpanna har insa tts i ångknanpråmen n: r 5. Ny å ng

panna i ångkranpråmcn n:r 3 har tilherkats och insatts. Trans
portvagnar m. m . för flygbå tar hava tillverkats. För' verkstii
.derna ha nl a.nsknffat s borPJ11a1sk in , Ju l' t kompressor, Inejselham 

m.are, press l u rtappar'a l' ~issjor m. m. 
Nya im·entm·i,e- ooh förrådsrum hanl inrel ls . 
A Kast el lh olm en hnr uppförts ny ll förrådshus för fyrverks

persedlar m. m . 

b) ]{u st p os il ionenw. 

l. Fuxholm s oclz Oscar-Fredriksb orgs fiistning. 

Uppför~ande ~w permanenta kokinridtningar inom fästnin 
gen haT påbörjats. 

Belysning.sanlägrgningen och vattenverk e t vicl Oscar-Fred
riksborg h ava utvidgats . 

2. Karlskrona l(.i'sfning. 

Angpannecentral med tillhörand e arbeten, varimbadhus 
sam t inredlni.ngsm'beten i t vättstuga och sjuk vårdslokaler, allt :\ 
Kungsholmsfort, hava utförts enl'igt planerna härför . 

3. Älvsborgs l äs tning. 
Vattenledningen och e lektriska belysningsanläggningen vid 

Nya Varvet ~iro avsluta de och godkända. 
4. Färösunds lwstposi/ ion . 

Provian t förråd ii.r uppfört. 
Förutom ovanslående arbeten hava under året utförts for 

tifikatoriska rustll'ingsarbeten vid .samtliga kustbefiistningar . 

c) A rtiNerinwteriel', minor, torpeder m. m. 

. . Under år 1914 har komplettering av marinens ammuni -
honsförråd' ägt rum samt dive rse 1ninmateriel anskaffats . 

Tidslc1·i[t i Sjö cä.sendet. !i 
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Modernisering av farlygens radjoslalion har fortgå tt. En 

del gyroskop hava anskaffats. 
Kulspru tor för jagat'e hava anskaffats samt kompletteri ng: 

av fartygs oeh fästningars artilleriammunit ionsutredningar ägt 

rum. 
Diverse minmale riel ooh elekli'iska kablar hava anskafTa ts. 

En idel försök med ny minmateri el hava ubförts. 

Genom marinförvaltningens torpedavdelning hava u nd er 

are l a nskaffat.s diverse torped inventm·ier och u tredningsefl'ek ler 

rör undervatlen.Sibå lar samt hyd raaeroplan av Farman-lyp ; \a r

.i~i m te moderniseringen a v fartygens radi·os la l i o ner u n der a ret 

fortgå tt. 

VIII. 

Sj ökarteverket. 

Under år 191-l hava sjöm~ilningatma omfallal följande om

raden: 
J S J.:dne: Ystads redd. 
l Bl'el.' inrte: viislcrul k uslsl rtickan Sölvesborg- Dj u pekas 

m ed u lanför liggande farva Li en sam t österut skärgård so m rodel 

mellan Lindö udde och Sturkö .samt Utklipp·ans niirmnslc oJn

givninga r. I öst ra Blek irnge ha va dessnloiln lodni nga r l ill .sj ii ss 

gjorts .syd kustslriickan Gåsfetens fyr- Torhamns udde. 
l Vänern: inloppen till Lidköping, Mariestad och Sj iito rp 

saml större områden N. Torsö och NO. I<ållandsö . 

Arealen av de sjömiit ta områdena utgör: 
skalan l: 100000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,G 7 kvadratm il. 

l: 50000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,"" 
l: 40000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0, , ,~ 

l: 20000 (och s törre) . . . . . . . . . . . . 3,w 

Eniir fartygen på grundl av inträdande förhållanden ]!l' l11-

kaJlades redan i hörjan av augusti, blev i ål' tiden för miitnings

('xpcdilionen endast c:a 15 veckor. 
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Triangelmätningar hava utförls i Blekinge inom området 

Tärnö-Gåsfeten, varjämte smät.Te trianguleringar gjorts vid 

Trollhättan och Härnösand. 

IX. 

Lots verket. 

Under &r 1914 har för vm~Lclera av grunden Gerdasgrund, 

östra F inngrundet och Västra F.inngrumlet anskallals en aga

lysboj , varjämte en kombinernd 1ys- och ljudboj anskafFats i 
reserv. Ett .fyrskepp är under byggnad för Öla nllsreY. 

V.id Kullens fyrplats samt å Oskarsrgr'llnclets och Fnlster

borevsr fyrskepp hava nnorrdningar vidlagils för signalering om 

befinflighet,en av sådana skeppsvrak i Öresund och norra in 
loppet till Öre:sund, som synas vara l'arhga för' den genomg~'l

cnd'e trafiken. Vraklysbojmaterielen i riket har kompletterats 

n11ed' 4 vraklysbojar och 2 dubbelklippapparater till vraklys

bojar. 
Agabelysning har införts 1·idl Lersk~iren.s fyrar. 
Nya fy rar med agabelysning haYa uppförts på Magö och 

1·id' Näl('vekvarn. 

Agabelysning lta.r infö-rts Yid Slora Vat'holmens, Marstrands , 
Svartskärs och Tjurholmen:s. fyr1ar. 

Stora Fjäderäggs fyrtorn har p:c'\ hyggls och erhållit ny lan 
ternin. 

Nya fyrmästareboningshus hava uppförts vid Slora Fjtider
iicggs och Hoborgs fyrplatser. 

Ny 1mislapparal har uppsalts vid Nidingens mislsig'nal 
station. 

Nya byggnader för mistsignalapparater hava uppförts pa 
Stor!a Fjäder~ig:g, Faludden och Kull·en. Lotsuppassningshus 
har uppfö'l·Ls vid Kalvsund. 

Ordinanie lotsplatser hava anordnats vid Fagervik vid LöY-

k
Sla!hukten å Upplands norra kusl oeh vid Råå å Skåncs viistw 

list. 
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Den l oktober 1914 hava ulHirdals kungörelser angående 
villko1, och bestämmelser för åtnjutande a:v de i staler för lo ts. 
styrelsen, bet'älet vid lotsverket, lotspersonalen, fyrpersonalen 
och ,personalen å lotsverkels ångfartyg upptagna a vlöningsfii r
måner. 

x. 

Navigationsskolorna. 

Vid rikels navigationsskolor hava under litsåret 1913-- l DU 
varit ~nskrivn a i navigationsavdeln inglen Hi5 elever, av vilka ~9 
u lexaminerals såsom skeppare, 32 .såsom s lyrmän o-ch 60 såsom 
sjökaptener samt i maskinislavdel:ningcn 132 elever, a\· vill-a 23 

avla:gt 3:e n1askinislcxamen , 33 2:a maskinistexamen och 4R 
l :a maskrinislexamen. AntaLet av dem, som, nlan alt hava sä
som e1ever !tillhört skolorna, ålnjulil undervisning diirshide-;, 
har ulgjorl 11, av vilka 3 avlagt styrmans-examen, l sjiikaplcns
L~xmnen och 4 3 :e maskini!Stcxamen. 

Dcssut01n hava 20 personer' 'avlagt särskild examen i n w 

skinliira sam.t 10i1 skepparexamen av 2 :a klass. 

XI. 

Nautisk-meteorologiska byrån . 

Byråns al'belsplan har uneler året något förändrats dels vad 
de hydrografiska, dels vad dc jordmagnetiska arbetena he
lråffar. 

Unrder samarbete med' hydrogmfisk-biologiska kommissio
nen han1 detaljarbeten utförts i Oresund .samt på västkusten, 
varvid dels Jacobsens lribellslrömmätare, dels elen Ekman-P el
terssonska registrerandle strrömmätaren kommit till använd'niug. 
A v den senare ha va två ~exemp-lar med utHigg1Jlingsattiralj un de r 
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året anskaffats och sko~a för framliden hållas i regelbundet 
bruk, så långt omständigheterna det medg1iva. 

Årets, mag11'Ctislia rekognosceringar hava omfattat Gotllands 
och Oland!s kuster s~111nt Ostersjön närmast söder och öster om 
öJand och Västerviks skärgård . Därföruton1. har Vänern un
deTka:stats -en särdeles de taljerad undersökning, delvis med' an
vändning av ett särskilt för detta ändamål beviljat anslag. Mäl
Jringarna i N orrlan:d hava slutli:g~en kompletterats g1ernom spe
cial'a:rbeten i Norrbotten, Ängermanland och J~imtlancl. Det 
regel!bundna begagna n det a v byråns dekl inationsvarliometer har 
tillåtit fällobserva lianernas red11 k tio n på el t väsen lligt fullstä n-

, digm;e sätt än förut. 
De under föregående år började undersökningarna och 

köi1JtroHa:r1belena fö r kuslartiHeriet hava under året kunnat i 
huvudsak avslutats. 

Utlåtanden och utredningar hava av byrån begärts och 
Jämnats i fullt lika stor omfatln:ing som under föregftende år. 

Anta l-e t under år 1914 undersökta ;fartygslanternor' ha r 
uppgått t1ill omkring 1,250. Av kompasser hava endast 4 un
dei'sökts , alla nykonstruerade. 

Den nya mm·,eografstationen, för va:rs anor:clnande anslati 
under året blivit disponibelt, har förlagts till Furuögrunds hamn, 
norr om SkeHefteå, samt är i det n~irmaste färdig; dock lord<' 
den icke k omma i ~ull verksamhet förr än våren 1916. 

Kom:passundersökn i,ngspaviljong har uppförts i Snndsvall. 
I Göteborg hava ritningar till en dylik paviljong godkänts av 

by-nån och fastståliLs av stadens myndigheter till utförande sna
rast möjligt. Paviljongen kommer att utgöra elt led i byggnads
arbetena .för ny navigationsskola i Göteborg, och ~iro i samhand 
111ed :dessa även nya och särdeles ändamålsenliga lokaler för 
byråns kontrollslation i Göteborg intagna i byggnadspl'anen . 
Föri Malmö och Kal'lllar är detta ~irende icke bragt till a v gö
rande. 

Anta1et fartyg i transoceanisk 
ska J·ot l t·· l " l ·· < 1rna er or )yran, uu aven 
vä-lid' tillv~ixt. 

fart, .s-om föra meteorologi
under år HlH- nmnit avse-
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Instt1mnentanskaff111ingen har under åre t dragit betydl iga 

knslnad'er, eh uru en del order 'ännu åters lå icke effektu erade. 

l1tlgi:fternra för reparali-onsm'beten hava däremot varit särideles 

liJ11cliri g a , 
Den löpande cxpedilio,nen vid byrån har Mer visal tendens 

Lill stark stegring, i det inkommande ärlenden till den 8 decem

ber vuxit från 361 å r 1913 Lill 427 år 1914 .samt ulgå,ende diarie

förda expeditioner från 553 år 1913 till 622 år 1914. 

Del tillägg till byråns fasl ans tällda m·betskrarft av en ass i

. slenl, som erhålls m ed år 1913, har därför visa l sig ytterst n öd

vändigt, Jllågot som än tyd1:igare framgår därav, a lt balansen nv 

vid årsskiftet 1912- 13 efte rcr1ggande arbeten ämm icke hu nn it 

h ell avverkas. 

XII. 

Kommitteer. 

I avseende å kommilleer, .som av K ungL Maj:t på föredirag

ning ::~v chefell' för sjöförs.var.sderpm·Lemenle t bli vit tills::~tta , och 

liknande beredninga r, vilka bli vit , på grund av KungL Maj: Ls 

bemyncli,gande, av nicinmda chef tillkallade, är följ ande all med

dela: 
l :o) Saklwnniga f'är u/ redninrt rörande lören l;[iny WJ m ori

n ens redovisningsväsende m. nL 

Genom Kungl. brev ·den -! juli 1910 bemyndigades chdcn 

för sjöl'ör.svarsdepar lemenle t all Linkalla t ne sak kunniga , vara v 

en ordf6ramie, för utredning rörande förenk ling av mar itw ns 

redlovi.sningsv~isen rde ; och blevo h ii rtill den 12 juli 1910 ulscdcl n 

sln lsk ommis.sarien Chr. L. T enow, ·dåvarande J.;;aplenen nu mer:l 

koimnend'örkn.ptenen :av 2:a grad en J. C. Scheidler och ma ri n

intendenten av l :a graden R C. T. Näsmnn. 

Vidare uppdrogs genom kungL brev elen 28 a pril Hil l :d 

bcmiilcl'a sakkunniga alt vid fu llgörande aY omfiirmälda upp-
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<Irag' jämviil Laga under övervägande frågan, huru vida revJSJOn 

flV c111arinens · r~ikens:kaper och förvaltning kunde så ordnas, atl 

en på samana gång oberoende och sakkunnig granskning kunde 

vinnas , ev,enlu elll genom överflyttancl'e av r ev isionen p å civ ila 

}länder utom marinen , samt därutinnan framställa för -Jag. 
Den l a ugus ti 1910 fiiro·rdnades marinintendenten av 2 :a 

graden G. Lunden a tt bi lriidb d e s::~kkunniga. 
Den l oktobe r 1911 upphörde kommend örk aptenen 

Schneidler a ll dell aga i <Hbclct och efk rträcldes av kaptenen 

G. Ekelund . 

Det uneirer ll r 1913 avgivna betänkand e och förslag, del Ilf , 

iir, seda n yl lnnden avgivits. av vederbörande myndighe ter , för 

närquande beroende på 1\ungl. Maj: ts prövni111g. 

Dc sakkunn~ga lun-a und er år 1 \)14 påbörj at ru·bc lel med 

redovisningsviis,endels ordna nd e å kuslposili onerna. 

Vidrare h ava de sakkunniga uneler samma år lwfl und er 

ut ar betande å lskilliga föPs lag, som slå i sarnha·ncl med det dem 

medd.elade uppdraget. 
Kostnaderna f ö r (l,e sa kkunnrigas arlwl en hava utgjort om

kr ing 70,000 kronor. 

2 :o) Sukkun nign j' ör ut redning av Pissa lråg·or rörande 

ske {J psgosse k årer IW. 

Genom kungL hre,· den 18 oktober 1912 bemyndigades ch e

fen för sjöfiirs,·nrs deparlem en lcl a lt tillkalla ,sakkunnig::~ för a lt 

inom deparl'Pm en ld b iL 6icln m ed utredning av vissa frågor rö

rande sk.eppsgosspkårerna; och blevo hiirlill den 6 november 

1912 utsedda kommendiirknp lencn a Y l :a graden fr iherre A. T. 

C. Gyllenkrok saml kapl enern a .-\. H. Fröd ing oeh J. "-\. f' . E k
lund. 

De sakkunnig·~~ ha,·a under är 1914 ularbetat förslag till 

·omläggning aY skeppsgos.seu lbi ldningen samt uppgjort allerna 

li va planer till förläggning av skeppsgossekår-en i Ma rstrl:md . 

1\oslna(kriJ.a hava hittiUs ut gjort 11 ,381 kronor 52 öre. 

3:o) Saki.'unniyo l är u/reclniHg rörandr orgnniso lion nv 

(/e fi/'l j'/oll ons sintioner hörande myndigheter. 
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Genom kungl. brev den 20 juni 1913 bemyndigatles chde1t 

för sjö försYar.sdepar lemenlct a lt tillkalla högst fyra sakkun niga 

jiimlc en sekreterare föt1 a lt 'inom. departem entet bitrii.da med 

utr,edning och uppgörande av förslag rörand e organisationen ay 

dc till flottans. stationer hörand e myndigheter ; och blPYO h ii rl ill 

utsedda konteram iral en H. G. Lagercrantz , 'mnriniiver inlen'd Pn. 

len H. F. Lindberg, slalslwmmissarien Chr. L . Tcnow och fö rs t~ 

marinintendenten G. E. Dicl ri ng. Den sislnämndn lwr <len :2 0 

november av lidit. 
Ett utarbelal förslag i fr ftgan fö religger för· niirYarande till 

omprövn i,ng hos dc sakkunn.iga. 

Kostnaderna hava hittills utgjort 10,872 kronor 9J öre . 

J:o) Sokkum~iga /ur revidering rw skeppsm(i lnings[ur/uli 
ningarna. 

Genom kungl. hrcv den 20 juni 191a bemyndigad es chcl"cn 

för sjöförsvarsdepar temen tet alt tillkall a högst r~' ra sakkun niga 

j~imle en sekreterare för a l l illlom d epartementet bi triida med 

omarbe tnin g a,· dc nlaY särskilt Lillkallacle sakkunnign den \) 

feb;·'•l..ari 1907 a\·gima för,slag till skeppsmälningsförf~1llnn ga r 

111. m. ; och hleYo till sakkunniga utsedda kommerseradel C. 
Yf::llmen , skeppsm~ilningsövcrkontrollören O. Larsson oc h ingen

jören N . G. 'Ni lssson , varj~imlc till sekretcrare antogs disp[t Schii

ren. C. M. Pineus . 
De sakkunnigas arbete und er ar 1914 h ar' Jmvudsakl igc n 

omfa ttat närmare granskn~ng och reviderir1'g av und er ~lr 191:\ 

pr eJ im in~irt ularbetade u l kas l Ii !l ny rörord n i ng :wgaendl' 

skcppsmä lning p ä den s. k. tyska regelns grund: ularbeta n de 

av utkast till motivering ~w rn del beslämmelser i den ifrag:t 

salla nya förordlllingcn ~wgaenclc skeppsm~ilning ; u lnrbcla 11 dl' 

a,· u lka.sl till reviderad in slt'uklion för skeppsmiilarc; samt ul

urbetandc och avginmde av f"öirslng till bcsti-immelser om sven ska 

fartygs förseende med sörskilda miilbre,- för fart geno·m Pan:l

ma,kana'len m. m. Pfl grundvalen aY s islniimnda förslag ha r 

den l december 1914 ulfiirld'al.s nådig förordning n ng~"tf'nd(' siir

sk ik!n mät1brev för fart genom Panamakanalen. 
Kostnaderna hava h i ll i Ils 11tgjorL .!,421 kronor 7 öre. 
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5 :o) Sakkwmiga för verkställande au utredning och av

gilJa nde au lärsfag rörande höjning av cle till avskedat mcmsl.-av 
;,;d m arin en utgående pensioner. 

P å ·g'rund av särskildia n ådig,a bes lut den 3 september 191:2 

och den 12 december 1913 har uppdrag lämna ts åt ledamolen 

av riksdagens andra k attnmare, regementsläkaren C. F. Vahl 

quis t, r edak tören O. F. Bogren och revisionskommissarien J. 

G. L . C. Stenberg alt verk ställa ulrednin{g och avgiva förslag be

träffande förevarande fråga. 
De sak kunniga avgåvo· el en 

ning av :de till marinens indelLa 

sionskrussa utgående pensioner. 

20 npril 1914 förslag till h öj 

manskap gen om flottans pen 
D~i.refler har m;betet omfatlal 

utredhing belr~iffand'e ·höjning av <.le t öv riga manskapels pen 

sioner samt rörande fastställande av avgångsålder för delta 

mansk ap. 
6:o) Sakkunnigu för beredning Wl ärenden rörande sfu

försuare ts urdmmde. 

Genom kungl. bre\· elen 6 mars 1914 bemyndigades chefen 

för sjöför svarsdcpartemcnlcl alt tillkalla högst aderton ofTice

raPe och andra sakkunniga personer för alt inom departcm enle l 

bilräd'a vid 'bered ning av ärenden rörnn:de sjöförsvare ls ord

naJ11de; och blevoden 7 mars 1914 h~irtill utsedda kommendö

ren H. \V. M . von Krusenslicrnn , Ö\·crsten friherre n. G. M. 
Wmngel, byr:'tchefcn T . Fi.irsl, stadsno tarien N. Andersson, m:t 

rintdir.ek löiPcn av 2:a graden C. K R il'hson, kommendiirknple 

nen av l :a g raden C. C. Engström, kommendörkaptenen av 2::t 

graden G. H. Slorck, kaptenen O. E. Lybeck, kaptenen C. 1:-1. 
Åkermmk, ka1pl'enen C. E. Holmberg, kapte nen C. O. Lind 

ström , kap tenen H. \'. Simonsson, kaptenen F. T. E. Fcvrcll , 

kaptenen A. G. vVibom och kaptenen 1\:. Z. Röntblom. Den 2:1 

lnars 1914 .utsägs marindirektö•r,en av 2:a g rnclen K. E . Rund 

gren a tt j ~inwiil dellaga i omförmälta nrbelc. 

Arbe tet avslutades i ma j 19H. 

Kostn aderna för arbetet hava uppg~tl l till 16,9:15 kronor 
72 öre. 

7 :o) J\ om mil/ en /ur utredning i fr ugn om utvidgning och 
llloclernisering au j'lottans varv i Karlskrona. 
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Genom kungl. brev den 2 april 1914 tillsaLtes en komm it le, 

beståenelie av kommendören A. B. Juel, marinidirektören av 1 :a 

graden A. M. A. von Eckermann och dirlektören H. G. E. 1-Ia lll. 

mar för utredning i fråga om utvidgning och modernisering al' 
f'Joltan.s varv i Karlskrona. 

Kommittens arbete har så fortskridit, <att samlliga av k om. 

m i U en h itliHs besluta de uPt edni nga,r verksl~ill t s och kom m i !te. 

Ilehinkandel till större delen föreligg-er i koncept. 

KOstnaden för kommitlen har hittms uppgå tt till omk r ing 

8,500 k ron or. 

8 :o) Sokl;unnigo J' ör ut red ni ng b eträ ffande löncreglering 

j'ör lolss tyrefsen och lotsuerket. 

Den 13 m aj 191-t erhöll chefen för sjöförsvarscleparlemL'Il

lel -bemyndigande a ll tillkalla högst fem sakkunniga pers oner 

för all in 01m deparle menld bilriida vid beredning av frågan om 

löne r,egle ring l'ö" lotsstyrelsen ooh lotsverket jämte därm ed i 

~amhand slående fr ågor saml av fattande av förslag i ~im n e l. 

Såsom sakkunniga LiHkallndes byråchefen h os lotsstyrelsen .J. 

.\. Sjöberg, stalskommissarien friherre C. G. E. Leijonhu Yu d, 

leda molen av Riksdagens första kammare, kommendör'k a p k

nen av 2:a ,graden H. H. K. E ri cson, ledamolen av Ptiksd:1 ge ns 

andra k,aumnare, ,sjökapt-enen E. A. Indebelou sam t .sekrell'r:t

rcn M. A :son Forsma11. 

De sa kkunnigas arbeten ;n-slulaJdps de n 11 juli 1914 . 

Utredningen har l'öranlell en kostnad fl\' 2,7iH kl"on or 72 

iire , som utbetalls av behållna fyr - och båkm edeL 

9:o) Eommissiuncu l ör cwgiurcndc ou ullmnde och / örs/og 

fi{f typ lör unclerual/ensbåt i kust)'lotlon. 

Kungl. Maj :! llppdrog :den 17 september 1914 å l en k ont

mission, lJesl{tendc av chefen för marinstaben viL:e amiralen J 
\V . L. Si.dner , marindlireklören av l :a grad'en C. E . R ichsoil 

samt yl lerlig,are IY å offi{'.erar.e all avgiva y ttrand e och fö rsl ag 

till typ för und ervallensbål i knsflotlan. 

Under året h ava anbud i enlig het m ed uppgjort progr:t 111 

infordrats ::\ und ei'vallensbå la r fr ån vissa firmor. 
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Kostniaderna för kommissionen h·ava hittils uppgå tt till 

263 kronor 30 öre. 

10:o) Sakkunniga }'ör uppgömnde cw j'örs!au tifl alfmiin 

JICII1 löt utförande uneler åren 1915-19 19 rw nyan!äggningnr 

~ch nyanskaffningccr }'ör stärkande au clet /'as/a 1.-ustj'örsuaret. 

Den l d ecemJJer 1914 uppdrog KungL ~<fnj:t åt ch ef en för 

kus tartilleriet , g1eneralmajoPen H. G. vV. w rang el, ord förande, 

kom•mendörk t1Jp tenen a v 2 :a graden H . H . K . Ericson , majoren 

A. G. Norinder sa mt ytterligare en officer Yid kustartill eriet all 

uppgöra försl ag till a llmän p J a, n för u t förand e under å ren l 915 

- 1919 av lliyanhiggningar od1 nyanska(l'ningar för sHi rkande 

<W det fasta ku s tförsvaret. 
n e sakklinniga hava uppsalt utkast till såd an allm~in plan , 

som uppdragel avser. 
Kostnaderna för dc a kkunnigas Yerksamhel belöpa sig till 

,omk ring 120 l.;ronor . 

Blallicl iiniga kommilleer, som av Kung l. Maj:t bliv it lill 

~;a lla, m:ärlms !'öljailde, v.i,lka:s arbe te berör:1 marinen niimligen: 

På föredragning av chefen för justili edepartementet: 

Scckkunniga lör utw'lJelancle au lärslag till uissn lindringar 

i gälfande instmktion /ör _iusti!ieo mbudsmonnen och till instruk

tion för mi/'itieomlmdsmwt. 

Enligt l\ ung l. Maj: t s bemyndigand e den 1 G ok to be r 191'! 

lill kal'lade clwfcn ,fiir justilied epartemen te t den ?O i samma m:\

nad ledamol,en ay riksdagen s första kamm a re, byråclwfen greYe 

J. G. Lagerbjclk e samt ledamöterna av •r·iksda<gens andra kam 

Inare professom N. Eden och F. ' 'V. T ho rsson att inom clepar

lcn}en.tel biträda vid uppgörandie av förslag till Yissa ändringar 

i gällande instruktion för jusLHieomhudsmannen och till in:s lPuk

li·on. !'ör milili eombndsm~nn en . 

På föredragning aY c he fen fö•r lanlförs'varsdeparlemenlet : 

Beredning'Or /ör utredning au irågan om ril;ets /iirsuars
Vcls ende. 
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Enligt nådigt beslut den 1· december 1911 bemyndigades 
cheferna för lant- och sjöförsvars- samt finansdepartemen ten 
att i sam.råd med' varanldra och hans excellens herr statsm j. 
nislern tillkalla lämpligt antal kunniga och erfarna män a tt 
inom Janl- och sjöförsvars- samt finansdepartementen bild a hL'

r,ed'ningar till råd ooh biträde å l regeringen vid berörda utn ·rl

ning; och utsåglos härfö r till ledamöter av lärsta bcredninvcn 
(för den finansiella utredning·en): ledamolen av Tiksdagens ;1 11 . 

dra kammare, redaktören K. H. Branting, Stockholm, lcdam o. 
len av riksdagens första kamma 1ne, professorn G. Kobb, St or·k
holm, bankdirektören V. L. Moll, Stockholm, ledamol en a1 

riksdagens andra kammare, lantbrukaren J. Pälsson i An ders
löv, generaldirektören greve H. H:son \Vachtmeister, Slock
bolm, och leda.n1oten av :riksdagens andra kam·nulr.e, handlan
den H. Wijk, Göteborg; andra beredningeu (för utredning ::11· 

härens och flottans respektive betydelse för försvar.ct) : ledn 
moten av riksdagens första kammare friherT'e J . G. l3ecl.;:-F ri is, 
Hägerslad, ]teda.molcn av riksdag:ens andra kamniare professo m 
N. Eden, Uppsala, byråchefen Th. Fiirsl, Stock.JJolm, ledam oten 
av riks-dagens andra kammare, foikskolEirarcn K. V. Ryden, 
Malmö, ledmnoten m r riksdagens första ka1nmarc, redak tören 
K. M. B. H ellberg, Karlstad; tredje /J eredninven (fiir utred ni ng 
om möjliga besparingar m . m.) : lcclamölm'JJa av rik sda gens :1 11-

d'ra kammare, grosshandlaren E. A. Nilson i Orebro, hemmam
~i.garen P. Olsson i FEisho, I-Iudiksvall, hemman siigaren P. :\L 
Olsson i Bliidlinge, Olvestacl, 1ektorn K. Starb~i ck, GiiYlc, och 
parkföreståndaren F. vV. Tlwnsson, Ystad; fjäTde b!!tcdninyen 
(för utredning av spÖPSimål, som angå övningstiden ) : lcdami)
Lernla av riksillagens andra ka.mmare, redaktören c\. Ch . .J . 
Christiernson, I-Iälsing1borg, gren~ R. G. Hamilton , Ovesh olm, 
hemmansägaren C. Persson i S lallerlml L, Korsberga, och h em
mansägaren D. P.ersson i Tällberg, Leksancl, samt ledam ote ll 
av ri.ksdagcns första kamm.arc, hovst.allmäslaren G. T mmn. 

Berledningarna h ava enligt KungL M.aj:Ls bem yndigande 
den18mars 1914 blivilllpplösla frän och med si.stn~imncl a dag. 
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Till och med den 1 oktober 1914 har för försvarsber.ednin
'CJ!'na utbetalts ett belopp av 269,789 kronor 69 öre. 

~l 

Sa k kwmiga j'ör uerkställcmde cw utredning och cwgiuande 

av lötsfag römncle höjning av de filt avskedat nwnskct[J uid' m
men och flottan l rdn v ad stena krisgnwnslwslwssa och lfoltans 
pensionskassa utgående unelerhåN och J!ensioner. 

Enligt nådigt beslut d.en 3 .september 1912 har chefen för 
lantfö r.svarsdepartenuen let bemyndigats atl lillkalla tre sakkun
niga personer för ve'rkstäHande av u tredning och a vgivande aY 
förslag i berörda hänseend 'e; och h ava härtill utsc lts ledamö
t·erna av riksdagens andr·a kanunarc, regernentsläkaren C. F . 
Vahlquist, Vadstena, redaktören O. F. Bog'r'en, Falköping, sam t 
rev isionskommissarien .T. G. L. C. Stenberg, Stockholm. 

De .sakkunniga, vi lka elen 18 december 1913 överlämnat 
försl-ag beträffande förändring i underh ållen åt armens man 
skap, hava den 20 aiPril 1914 inkommit med förslag jiimväl rö
rande Uillderhållen ål indelt manskap vid floHan och hava d~i.r

med avslutat silt uppdrag. 

Enligt sista redovisningen (juni 1914) hava kostnaderna 
nppgått t ill 18,094 kronor 20 öre. 

Sak lwnniga lör utarbetande cw )'örslag till uissa ändringar 
i gullande inskriuningslörordning. 

Enligt nådigt beslut den 6 juni 1914 bemyndigades chefen 
för lantförsvarsdcpartementet att tillkalla sakkunniga personer 
för att inom nämnda departement biträda vid utarbetande m. 
111 . av f6rs,Jag till de ~indringar i giillandc inskrivningsförord
ning, .som påkaHades av de till riksdagen den 14 maj 1914 HY

låtna propositioner angående ny härordning samt med förslag 
till ny värnpli,ktslag; och ntsågos häntill konstituerade revisions
sekreteraren, hovräLlsrådet i KungL Maj:ts och rikels Göta Hov
rätt J. Hans.son, majoren i armen, kaptenen i Upplands infan
teriregementes reserv C. M. L. Ljungwaldh, kaptenen vid Viisl 
l1l anlands. regemente G. J . F. Bjö·rnström och kaptenen vid flot 
tan F . Th . E. Fevrell. 
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Sedan hovrättsrådet Ha111sson på därom gjord anhållan delt 

16 november 1914 entledig1ats från ovannämnda uppdrag, ut. 
sågs i hans s tällle lill .sakkunnig kanslirådet i Kungl. Ma j: ts 
kansli, kal1islisekreterar>en i lantförsvarsdepa>rtemenlel A. H. 
\VaUgren. 

Sedermera tillka llades jämväl översten H. C. H. Torpa die 
för .alt biträda vid ifrågavm·ande ~uhcte. 

De sakkunniga havfl! de111 31 december: 1914 avgivit fö rslag 
bill ny illlskrivningsförmdning. Uppdrag'et ~ir således slu tfört. 

Till och med december 1914 har för ifråg'a varan de u pp. 
drag utbe ta lls ett belopp av 1,191 kronor 79 öre. 

Sakkunnigu för uerkstullcmde uv ulredniny oclz rwgiuuntle 

au j"örsl'ag römnd'e unelerbefäls befordmn f ilt officer och reserv
off icer. 

Enligt nådigt beslut den 17 .september 1914 lJemyndigades 
chefen för lantföi~svarsd'eparlementet att tillkalla hög.sl fyrn sak
kunniga personer för att inom. departementet verkställa u tred
ning angående dc omshindigheter, und'er vilka personal i undcr
hefäls stiillning vidlarmen och marinen vid yngre år mrt k uu nn 
vinna befordran till officer och reservofficer, ~ivensom :l\·giv n 
lkl förslag, vr~r.lill niimnda: utredning kunde giva anledni ng; 
och ulsågos h~1rlill över.slelöjlnanten vid Livregementets grc
lliadjärer' G. Hedengren, Iedamolen av riksdagens andra k :t m

mare redaktören A. C. J. Ohris liernson och fanjunkaren 1·id 
Ka~tnar regemente C. G. And ersson. 

Uppd raget iir ämm icke siutförl. 
För ulredning:en hava till och med december 19JJ inga 

m edel u lbeLalls. 

Saldwnrdga )'ör revision au uestiimmel'serna r;jrande ar

mens och marinens avlöning under krigstjänstgöringstfcl. 
Enligt nådigt beslut den 27 oktober 1914 bemynd igades 

chelfen för lanHör.svaTISdieparlemente l aH tillkalla högst fy ra 
.sakkunniga per:soner för att inom departe tnenlet bitriida JllCd 
revi,sion av beshi1nmelserna rörande arm{~ns och marinens n,·. 
löning under krigsljänstgö:r'ingst!cl; och u tsågos härtill led ~l lll ö -
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na "" riksdag:ens andra kammare lantbrukaren Carl Persson ter · " ~ . . . . 
. stallerhult och redaktören N. A. Nilsson 1 Kabbarp samt kngs-
1.ädet C. E. T . Sterky och marinintendenten S. F . Lager
;10Jrn, varjämte uppdrogs åt riksdagsmannen Carl Persson att 
i cg1enskap a,v ordförande leda de sakkunnigas förhandlingar . 

Sedan genom nådigt besJul den l december 1914 chefen för 
lantförsvarsdeparlenl'enlet bemyndigats att tillkalla ytterligaTe 
en sakkunnig person för alt inom departementet bi träda med 
ifrågavarande utredning, utsågs härtill ledamolen av riksdagens 
föesta kanunare fTiihene O. H . A. Fleming; och uppdrogs M 
friherre Fleming lilli k a att i egenskap av ord förande leda de 
sakkunnigns förhandlinga r i ställe t för riksdagsmannen Carl 
Pct~sson, vilken på där'om gjord h 'amställn ing befriats från ord

förandeskapet. 
Uppdragel är ännu icke .slutfört. 
Utgiftern a för dc sakkunniga belöpte sig vid årsskiftet 1914 

-1915 till 340 l.;.r.onor. 
E:huru icke hänförligt lill marinens verksamhet uneler år 

1914 torde j, de tta samband. dock lämpligen böra erinras om 
jämväl följande kommilteer nämligen: 

På för edragning av chefen för finansdepartementet: 

Saklwnniga för biträde uid beredningen rt'U j"örslag till {ind

ringar i sjöl'agen m. m. 
Sedan den av Kungl. Maj:t den 21 december 1906 tillsalla 

sjöfar tssäkel'hetskommitten den 16 d ecem ber 191 O a vg i l ' i l be
tänkande med fö rslag till ändirin:gar i .sjölagen m. m. samt kom
tnerskollegium den 24 augusti 191 2 avgivit utlåtflnide i anled 
n:ing av betänkandet, uppdrog Kungl. Maj:t den '1 oktober 1912 
åt kommenserädel Carl Malmen och advokaten E liel Löfgren 
att inom juslilie- och finansdepartementen biträda vid hered 
ningen av ifråg:avarande ärende. 

Ifrågavarandie arbete, som påbörjats under 1912 och på
gått under 1913, fortsa_~lte från ingången av 1914, och utan 
några egentliga avb'r>otl, för Malmen till senar<e hälflen av juli 
Och för Löfgren t ill början av juli . Sedemwea har Malmen 
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i igna,l .sig ål ifrågavarande arbete några dagor uneler augusti och 
september månaeller samt dä'rlcfler utan några väsentliga avb ro11 
under [tlerstoden av [u·el , medan Löfgren under liden lill den 

l december endast pa siirski lcl anled1ning Yid ell och annal lill. 

fä11e deltagit i arbelel. Under större d elen av december h nr 

Löfgtr,ert iignat sig å l uppdraget. 

P[1 gr, und a v K u ng L Maj: l s bemyndiga n dc blev o den l O ok. 

lober 1914 av sla l.srade l och ch efen för finansclepartemenl el fiil . 

jand e siirskilt fackkunnig'a personer lillkallade att biträda d1• 

sakkunniga vid fullgiirand<e av d eras uppdrag, niimligen ii VL•r. 

inspektiircn N. G. Nilsson , ingenjöre'rna A. F . Viking och S. C. 

Bremberg samt .sjökaptenen E. Fo rsberg. Dessa fyra, Yilk a för 

iinclamå let smnmanlriidde första gangen den 12 oktober, iiro 

fortfarande upptagna av dc dem förelagda u ppgifter. 

Dc sakkunnigas ifrågavnratH}e uppdrag har uncl,er Hl U 

anell huvudsakligen arbete m ed propositioner till 191'1 :h s se

nare riksdag i d'c lil<l de .sakkunn igas utredning hiinskjutna ii m

nen , iivcnsom för:fallningar i samma ämnen , diiribland u la r

heland e a,· Illlmera föreliggande litkast lill de i sista slyckel 

llli den nya 5 a § sjölagen fiirul salla n~innare föreskrifl er 0 111 

sjö·fartssäkerheten , Yilka måst e bliva riilt virll yfliga och ingit

.endc. 
Kostnaderna för ifrågavarande a<rbelen lla'a för ticlen in ti ll 

191-1 :h·s slul uppgåll till omkring 7,000 kronor. 

SakJ..:unniga j'ör utredning ungäende ulueck/'ing au s.iö)'urts

lörbinde/serna m e/'fan Suerige och Hyssfancl . 

Den 29 seplemher 1911 tillkallades av chefen fö·r fin ans

deparlemcnleL sakkunniga m ed uppdrag a ll verkställa ut red

ning, huru sjöfarlsförhinclelsen mellan SYerige och Hyssl:I IHI 

må kunna yllerligare ulveddas m. m. 
De sakkunniga äro: f. -d. generaldi rck lörcn Alfir. L<lge r

hcim , SLockholm (ordfö1r'ande), f. d. generaldirek tören F. \' . }l . 

Pegelow, Stockholm, kan:sliråd'Cl Carl Hultgren , Stockholm, b,._ 

råchefen i _Firnvägsslyrelsen Nils Ahlbe,r:g, Slockholm, sam l ge

neralkonsuln Olof A. Söderberg, Slockholm. 
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De sakkunniga h ava under ~. r 1914 ha<ft sammanlrLiden 

den 11 , 20 februari, 11, 18 juli, 5 oklobc•r och H) december. 

De sarkkunnigas arbeten hava omfal lal fortsatta ulncdnin

"Hr HITgående olika altcrnali,· för fÖI1b itwle1serna med fär jor 

~!ler ångfartyg. Under utredning har hland annat vm·iL frågan 

,om lämpligd1elen av Dieselm olor färjor. De sakkunniga hava 

undier nuvarande oms1.iindighe tcr ick e h a fl någon direkt för

bindelse med de i Ryssland arbetande m yndigheterna, men 

]lava dock m1se ll sig böra forlsii l ta sina m'bclen, då önskvärt 

tord e rara , alt utredningarna på svensk sid1u före ligga fu llt av

slutade, så snar! del k~m vara liimpligl alt upp taga förnya t 

samarbete i fråga n. 
Kostnad ema för i.frågavarandc utredning hava int ill 1914-

1\rs utgång uppgil lt till 6,725 kronor 33 öre. 

På föredragning a v chefen för ecklesiastikdepartemenlet: 

Kanunitten för utredning angående ulj'öumde au en grnd

mätning på Spetsb ergen. 

Genom nådigt beslut den 11 mars 1898 tillsal Le Kungl. 

Maj: t en kommHte med uppdrag att, ch"i,nes t kejserliga ryska 

regeringen utsåge en kommi lle för a H trii da i förbindelse med 

en svcn:Sk kommill e för uppgörande av plan fö r u tförande un

{ler elen närmas te framliclien på Sveriges och Rysslands gemen-

amma bekostnad a v gradmiilningsa.rbe ten på Spelsbergen m. 

m. , för nämnda iindamål förhandla med ryska k omm illen och 

särskilt beräkna den kostnad, som det tillliinkl a företagel skulle 

llledföra för svenska s tatsverket, samt avgiva undercEm igt för 

slag till de åtgärder, som för ändamålets vinnande borde av 

Sverige vidtagas , iivensom alt m ed uppmä rksamhet följ a dess 

f~rtgång och inkomma med dc frams'tiillningar, varlill anled
lllng kunde förefinnas. 

B ,~ill o~·clföranlde i denna kommille ulsågs d åvarand e II . K. 

f'.' 1\lonprmsen, Sve t'iges nuvarande Konung, och till ledamöter 
lloro_rdnades professorerna f ruherre A. E. No rd enskiöld , P. G. 
'osen Lid1 ·· ' Il l LI C D ' U · L . ' ngo VJ aslac, r. . uner, ppsala, och G. i\hllag-
effier, · Djur.siholm, .Jä rm'cn vid Stockholms högskola , num era 
T~dsk1·i~'t · s· .. 

1' t :J OVäsendet. 6 
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professorn frih erre G. J. de Geer, S tockholm, samt lektorn , nu, 
mera professorn E . Jäderin, Stockholm. Kommilten bemyndj_ 
gacLes cJiärjämle, all, om den ISå aktadie nödigt, åt sig antaga etl 

sek-r~ Lerare, vartill den 11 'mars 1898 utsågs filosofie dok torn 
numera professorn V. Carlheim-G yllensköld, Slackholm. Kntn: 
millens ledamot friherre Nordenskiöld avled år 1901. Vid Hans. 
Maj :l Konung Gus[,afs uppstigande på tronen överlämnade han 
ordiförandeskapet i kommitlen år H. K. H. Kronpr,ins Glt~ taf 

Adolf, s1om den 16 november 1908 första gången förde p resi
diet vid kommitle111s ·sammanträden. 

Kommiltens arbete under år 1914 har bestålt i komplclle
rande av vissa räkningar1 och karlarbeten samt befordrand l' ti ll 
trycke t av a·vhandlingar ooh kartor. 

De enda av ko.nunitlens räknearbeten, smn icke iiro fullt 
avslutade, niimligen de, som röra lokalattraktionerna, haYn m as t 
icke väsentligt utvidgas på grund a v under clre sis ta å·r'en Iiii
kommet nytt och viktigt material rörande höjd- och dju pl'ör
hållandena inom de nrktiska och antarkliska trakterna, Yil kcl 
nödvändi,ggjort en omkonstruktion av de höjd- och djnpk~l r l or , 

som ligga till grund fö·n beräkningarna . 
Under ård har tryckts· ett tillägg till avhandlingen om 

>> Basmätningen vid I-Iecla hook >> nv E. Jäderin, vilket bär t iteln 
,,Jämförels·e emelLan de sven.ska och de ryska normalm [l ltem 
och va.r1igenom denna del av kommiUens arbeten avslutats . 

Under tryckning befinna sig för närvarande följande a v-

handlingar: 
S. III D. Long.i tu des. 
S VI A. Calcul des coordonnees geodesiqnes. 
Av kommillens karlarbeten ÖYer Spetsbergen hava und er 

år 1914 tryckts kartan ÖYOl' vVood-fjord i skalm1 l: 100000. 
A v de båda kartbladen över sj ii t va gradm~i lningsområdel, solll 

skola publiceras i skalan l, 200000, äro sjäh·a kartorna nu fii r
diga och åter.står endast namnri,tning och inritande ns hii jcl

och djupsifl'ror s·aml gradniit och rubriker. 
Av kommillens sa.mlliga arbeten äro nu tillsammans 2:"2 

häften tryckta eller under tryckning; de åtrwstående 5 h ii flc nfl 
väntas knnna m1der år 1915 befordras till trycket. 
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Kommitten har till och med år 1914 kostat statsverket 

omkring 53,000 kronor. 

XIII. 

Utfärdade författningar. 

Undler år 1914 hava på chefens för .sjöförsvarsdepartemen
tet föredragning följande allmänna författningar ulfärdtals, 
nämligen: den 24 opril kungörelse mtg. ändrad lydelse n v § :n 
i instruk~i10111en för marinförvaltningen den 20 november 1908; 
samma dag: kungörel!sle ang. ändring i instruktionen den 10 
juli 1884 för dem, som bliva till generalmönstringars förrätlan
de med flottans sicirskildn kårer föro11dnnde; den 3 augusti: kl;n
görelse .a ng. rek vi1si Lionslagens tr ädande i kraft för visst fall; 
dm 6 augusti: kungörelse a111g. förhud för främmande mak ts 
örlo@sfartyg mot tillträde till Yisst inre te:r•ritorialvat-ten; den '7 
cmg'Us'ti: förordning aug. konstituering och anställning av per
sarval vid marinens slam o·ch reserv vid mobilisering; elen 18 
augusti: kungörelse ang. rekvisitionslagens trädande i kraft för 
vis,st fall; elen 24 augusti: kungörelse med beslämmelser för sjö
fa rten i anledning av mineringar i vissa farvatten; de111 S1 

august i: förordning ang. ansiiiilning i kustartilleriets rcs.erv av 

personal, som förut til1hört kustartilleriet ; den 17 sepember: 
kungörelse om vissa ändringar i oc.h tilliigg till de av Kungl. 
M:aj:t med riksdagen antagna grunder för pensionering av flot
tans befäl och underbefiH me'll1 vederlikar m. m.; den 25 sep
tember: ku111görelse ang. ·avlöning till personal vid ma.r·inen, som 
erhållit avsked mecJI tillstånd att kvarstå såsom lönlös i !'lollan 
o:h kusLa,rli.Ueriel; samma dag: reglemente för marinens avlö-
n111"' u d' 1 · L"· t .. · ·d (l · 1.. · 1 ) r :s n er ~ngs Jans gormgs•t1 u1gsa v omngsreg emen te ; c en 
1 oktober: kungörelse ang·. villkor och beslämmelser för åtnju-
tande a d . l L r·· l l t l "!" . f" " 
1 

· v e 1 :s a en or n ss yre sen upptagna av omlllgs ornw-
ler; samma dag: kungörelse ang. villkor och bestiimmelser för 



-ss-

åtnjutande aY de i sta terna för befälet vid lolsverkel, för lo b_ 
persona.len, för fyrp(wsona len och för personalen å lotsverkets 
ångfartyg upp tagna avlöning.sförmåner; d~n 30 oktober: k un_ 

gör·else ang. förhöjning i pensioner, som fn1n floLians pensions
kassa u tgå till avskedade bftt.sm~in och marinsoldaler m. tn.: 
samma dag: kungörelse ang. änd·r•ing' i kungörelsen den 2-1 
augusti 1914 med hesWmmclser för sjö~:-nlea i anledning ay 

mineringar i vissa farvallen; den 1 december: förordning ang. 

särski1da mätbrev för far l genom Panamakallinlen; den 11 de

cember: kungörelse ang. antagning och u tb ildning av kustarl il

lerikadletter; den 17 december: kungörelse ang. befattningsha
Yares vid lotsstyrelsen och lotsverket clelägarsl,ap i flottans pen
sionska.ssa; den 23 december: tj~iu lgöringsreglemcnle för lo ts
,-cl'ket; samma dag: kungör,el.sc ang. ändring av § 2 mom . ~ 

j fi,jrnyade nådiga r eglemcn lel för lotsverkels enskilda pen sions
kassa den 28 september 1895; elen 31 decembe r: kungörelse om 
}inclrad lydelse av § 3 nwm. 2 i förnyade nådiga kungörehen 

ang. antagning .av ~manskap vid flottans sjömanskår genom kon
lrakt den 31 odlecemher- 1907 . 

I ÖHigt har Kungl. Maj:L fatlat .beslut och nHärdat allmii n

na författningar berörande .Jm'\Jr1inen, bland vi'lka märkas: 
Med an1eclning av del mellan Österrike och Serbien u tlmlt

na kriget har Kungl. ).'Iaj:t under den :11 juli 191-± dels bcsln tal 
alt för Sveriges del iakttaga fullkomlig Jlleutralitel, dels u lfii-r

dat m\dig k.ungÖl'els•c med erinran till vederbörande om nog
grann efterlevnad av nädiga kungörelserna den 30 april HJO-l 
a ngt'\ende Yad till .svenska handelns och sjöfar tens belr•yg.gancte 
tmdler krig med främmande malder bör iakttagas m. m. och 
d'en 20 december 1912 med Yissa bes lämmelser i avseende il 

SYerige.s neutralitet uneler krig mell-an friimmande makter. 
Seclan d~i,rtefter underrättelse ingått, att åtsk illiga and ra 

mak ter indragits i det u tbrulna kriget, h ar K ung!. Maj: t uneler 
den 3 raugusti jämväl beslutat all SYerige därunder skall iak l
lag~'ll fullkomlig neu lrali l et. 

Genom noter utväxlade i Kristiania mellan SYerige oc ll 

Norge den 8 augus ti 1914 hava dc båda liinclcr'na m ed anlcd · 
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.11,.,. av del i Europa uppkomna krigs,illslåndet dels ömsesidigt 

~~rl;lara t s in bestämda avsikt vara a l L var för ~i~--till de t ytters la 
rätth ålla sin neutralitet gent emo t alla kngforande makter, 

LLPP . . . f f" ' l . 1 t l dels utvä xlat bindande fö·r'säkrmg-arr 1 sy -~~ att or 1mc ra. a · 
[;rigstiHståndC'L i Enropa skulle kunna ~medfora att det ena nkel 
vidtoge fi enll iga åtgärder moL det andra. 

P å inbjudan av H. M. Konungen av Sverige hava under 

len 18 och 19 december 191-± Sveriges, Danmarks och ~orges 
c l 'k .. 

011" ·1·1 -er åföl ]' dla av de respeldive ländernas uln ·csmmJs lrar, 111 l e-~ \. ' • 

samma nkommil till ett .möte i Malmö, avsell dels att vara ell nl
trvck för ·det goda förhnllandel mellan <le tre nordiska rikena 
o;h för den fulla enighet, som råeler dem <:>mella n a lt uppräll
hålla den under det utbrutna viirldskrigcl dittills förda neulra
liletspoli tiken, eliels ock .särskilt aLt g i va lillf'älle till samråd' om 
de m edel, so~m kunna komma till anviinldning i iinda:m~1l a lt be
gränsa och motverka dc svårigheter i ekonomiskt hänseende 
som krigslillst {mdel medfc)r för de lre länderna. 

Under mötet konsatlemdc.s enighe t beträffande dc särsk il
da frågor, som fr:Jn den ena eller nnclra sidan framstilllls till 
överläggning, Yarjämle överenskoms atl fnHfölja det så lyckligt 
inledda s·amarbelet och alt i .s{tdnnl syfle, så ofta oms-tiinclighe
lema där ti ll föranledde, anordna nya sa'l11mantr-iiffanden mel
lan represen lanter fö r r egeringarna . 

På föredragning av chefen för jnsliliedepar tcmenle l: 
den 9 okto ber: lag om förfognnd'e över vissa varor vid kr ig 

eller krigsfara; den. 16 ok iobcr: 1ag om ~indring i vissa delar av 
sjölagen; samma dag: lag om iindring i 3 kap. sjölagen .sam t om 
ändrad lydelse av 29-± § samma Jag-; den 23 oklober: strafflag 
för krigsmakten ; samma dag: lag om krigsdomstolar och riitle 
gå ngen därsliidc.s; samma dag: lag om inrör.ande av den nya 
straff!·agen för krigsmakten och den nya hlgen om krigsdom-
stolar l "! t ' l" .. l t l · l l" " · l 1 'nc1ra egangencarstaces.sam Yac taYseencecaraw.:.-
tagas .skall; den 10 augusti: kungörelse angående inrättande av 
g~rnisonstkrigs.riilt i Karlskrona fs~i ln ing; den 4 september kun
gorelse ang:Jende fiiJtkrigsräll för vissa avdelningar av flollan. 

På föreclragn in:g av chefen fiir lm11 försvarsdepa r te men le!: 
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den 17 september: värnpliktslag; samma dag: föron ln in" 
a111gående inskr ivn ing av värnpliktig;a, som äro födda år l 89.1ö 

samma dag: kungörelse mnr ändrad lydelse av § 2 i föro rcln in: 
gen den l jul'i 1912 om under's löd i vissa fall åt värnpl ik tigs 
hus tru och barn (familjeunderslÖ'd,); den 11 december: knnn0·· "'. 
relse angåenrcle ändrad .lydelse av § l mom. l i kungörelsen el en 

28 september 1913 angående frik,allelse från eller uppskov lll ed 
inställelse till tjänstgöring vi d mobilisering för vissa beviirings. 
män ; den 31 december: förordning angående inskrivning och 
redovisning av värnpliktiga samt dera s Ljtins lgöring nL m . (in . 
skrivnin gsförordning). . 

På för.edr.a,gning av chefen fö r civildepartementet: 
K untgl'. Maj :t har genom nådigt brev den 23 ok lober 191-! 

föro rdnat, a l t i förordningen rörande postbehandling vid krig 
den 21 februari 1908 meddielad bestämmelse om viss tj änstc
brevsrätt för vid fälthären eller u lr us·Lade delar av flotta n an

sliilld person skall, he lrMfancl'e anv~ind'nngen av tjänslebre \·kor l, 
tillsvidare och pfl .sätt Kungl. Maj :l i kommandoväg närm are 
bestämmer, gtilla för pesonalen vid sam Uiga mobili.seradc eller 
för särskilda ~indlamål organistera-de truppförband, staber, for

mati oner 10 , s. v. av armen, ävensom au så rskilda brevkor t skola 
för ändlamåJ.et a v generalp os tslyrelsen anskafl'as sam l i den 
ordning, .som stadgas i förordningen ang~'\.ende ändrade b esliim
mels.er rörande utgör.ande t 'av pos lavgifl.er för försändelser i 
tjänsteärenden den 15 j u ni 1900, a v postanstalterna till h:mda

hå.Jlas och uLlämnas tiH vederhörande m il i liira myndighe ter. 
Om ifrågavarande brevk or1ls. utstyrsel och beniimning b ar gene· 
mlpoststyrelSien att i samråd med che,fen för generalstaben be
s tåmina. 

Vidare har genom nåcli.g l brev den 28 november 191± för
ordnats, all ovannämnda, i föro rdningen den 21 februar i 1908 
meddeladie bestämm else om viss tjänsleLrevsrä lt för vi(l fiill
hären eller utrustade delar av floHan anställd person skall, ]Je· 
träffande användnngen a v tjänstebrevkort och t jänstekortb rc'·· 
tills vidar1e och på säll Kungl. Maj :t i kommandovåg niirn1 i<l'c 
bestämmer, gäHa för pesonal vid mobi lis.erad del av m arineJl· 
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~ivensom att särskilda brevkort och kortbrev s1.;:ola fö r ända-
111ä]et av generalpoststyreLsen ·ansliaffas sa'lllt i den ordning, 

50111 
s1tadgas i förenämnda förordning den 15 j un i HJOO, av posl

.an.stalterna lillhanda hålla:s och ullämnas till v.eclerbörande m ili

tära myndigheter. 
För .sålullldta angivna ändamål h a va anskaiTals särskilda 

tjänstebrevkorl , som erhålht benämningen mi litårbrevkort r-e

spektive mili tärkorthrev. 
För Vaxholms raclioLelegrafstation h ~1r Kungl. Maj:t genom 

nådigt brev den 15 december 1914 faslstäJlt kuslavgiflen till 10 
ö.r<e för ord , dock minst en krona för telegram. 

o 

Arsberättelse i sjökrigskonst och sjökrigs-
historia för år 1914. 

Avgiven Yirl Kungl. örlogsmannasällskapets sam mant räde den 3 

februari 1915 av lodamoten E. W. P ey?'On. 

Inledning. 

Tidpunklen är ännu ej inne a ll kunna ur nu p ågående 
värJdskrig draga de lärdomar vm·L ill krigshändelserna givit an
ledning. Oper'ationerna ligga för nära inpå oss för att objektivt 
kunna granskas och sammanföras, vi sakna ännu det hisloriska 
Perspektivet, och clcrivas med av en cyklon, vars lagar vi tro 
'Oss känn a, men vars verkningar dock s tändigt växla. Det 1ig
~er -d ärför nåra tillhands alt döm a enslaka y tt r ingar av opera-
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lioawrna såsom bevis för nya s<lna tegiska riktlinjer eller omql

vandc taktisk a förfaringssi:i ll. Och dock vela vi, a tt ingcn dl' rrt 

av dessa slullodningar äro berälligade, ty s lra legi·ens gntJl(h ill. 

kor kunna aldrig upphiin1s, oaktat medlen a ll ~1å dem föriind. 

ras med varje teknisk uppfinn in g, som el i r eld eller indirek l in. 

verkar på krigföringen. Och delta har va'l'i.l fallet s[t lii nge 

människorna bcki.impat varandra. Erfarenhelen om huru stra. 

tegi-ens och taklik·ens 'l agar hlivil t i!Eimpade under nu pågacn de 

krig, d-et är den vi ännu sakna, och årets berii.l lelse i sjök rigs. 

konst och sjökrigshistoria kan cliirför icke b liva annat iin en 

kortfallad .sammanfattning av krigels förhisto ria och ell f ra m. 

hållande av n ågra sjömili li.ira synpunkter, vi lka redan nu ii ro 

vi.irda alt följas med s törsta uppmi.irksamhet. 

Krigets förhistoria. 

Ur den presskampanj, som .sedan m{mader tillbaka fi\ rls 

om orsakerna till kriget och om vilken na tion, som bär sl örs ta 

skulden till dess ulbroll, är det onekligen svårt att vinna full 

klarhet om del politiska förspelet hll världsdrama t. Ma del 

d'ärför tillålas alt ägna det poli tiska läget inom och utom E uro

pa en gransknjJlg för a lt kunna finna de stubintrådar, ' ilka 

led'de till den avgörande urladdningen, skoHet från en ]m l\\'

ningpistol i Scrajevo· elen 28 junri 1914, gnistan, som liinde 

världsbranden . 

J(ombirwtionen Tysklcmd-Öslerrike-Unaern och Italien. 

Vollaire ytlrnde en gång, all Frankr'ike härskade över lan d, 

England öv~_l;' _h~ven, men Tyskland över molnen . . Och h iirul i 

låg d {t el l visst be6i ttigande. Det Tyskland, som söndrades och 

trampades uneler Napoleons fötter, gömde en mångfald stora: 

mi.in, vilka likt Goethe s toclo oberörda av tidens politiska up p· 

hetsning eller likt Beethoven le\'Cie helt i ideernas värld, och de t 

tyska idealet vnr inriktat på konst, kullur och dröm nw r

Realpoliliken, byggd på nrationalkänsrlans fas ta grund, var iinntl 
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·· d Mill i T".skland framstod dock en stat, som unde1 .. 
0 ],an · J 

f redrik den Siares geniala ledning vuxit sig stark under ord-

ni ng och järnhärd disclip lin och .skapat sig en plats som en 

europeisk maktfak tor. Della Tysklan d', eller Preussen, uppen

barade .sig uneler frihetskampen mot Napoleon, och det uppstod 

på ny tt i mi tlen av 19 :e århun tl'radcl under Bismarck, Roon 

och Mollke, det tyska rikets byggmästare. Den tyska enrhets

~ank en fanns v~il förut, men dess förverkligande strandade 

städse på den tyska stalsbikiningen och den måste pft lvi ngas 

nationen som Bismarck yttrade i riksdagen 1862 )) inl:e genom 

tal och ma joritetsbeslut utan genom blod och järn>>. Den store 

järnkanslern ins{tg fullt v~i.l a ll elietta endas l kunde ske genom 

att frigö·r'a Tyskland från ul1änclskt in flytande och rival i te l och 

genom Preussens, a v alla tyska slater erkända hegemoni. Kr ig 

ut bröt 1866 mot Österrike, och Bismarrek y ttrade därunder, >> för 

mig gällde det alt i och för vårt framlida förhålla n de till Oster

rike så virtt möjligt för.ebygg·a kränkande erinringar, del vore en 

fråg,a av stö•rsl..'l vikt om den sinnesstämning vi kvarlämnade 

hos våra motstå ndare skulle bli oförsonlig, och om sår'en som vi 

tillfogade dem, oläkbara >> . Trots häftigt mo lstånd fr ån monar

ken och arrmen handlade han i överensstämmelse härmed, och 

result·a. let är nu ,d!en fasla sammnnhållningen mellan Tyskland 

och Öster r ike. Kriget mot F·r'ankrike följde .sedan som en 

historisk n ödvändighet, men här göra sig ej oYan anförda syn 

punkter gällande. Bismareks ord för tjäna dock även nu all 

återgivas. >>Faran frå-n Frankrike ligger i det obo tligt utma

nande övermodet hos .den del av fran ska folket som ~ir ton

givand e för hela na tionen. Della franska Jllalionaldrag, ledmo

tivet fö r varje fransk regering, kommer' .sL~indigt att lella till 

förvecklingar m ed frecllig:a gr;nnar. V~tra ·segrar måsbe <hirför 

llledlför•a ett belry rrn-ande oTiinsskvdd 1not viist-er oci1 nent emot F t"> o b , , J . , ,.., 

•rankrike kan alrdrig en besi Ewnrde frecJI upprätth ~t ll as genom 

I~oraliska medel. Hiirtill fordras framförallt materiella gm·an

Lter ,, . Beträffande Ryssland sök te Bisma·r'ck alltid upprii.Llhl'tlla 

~lt ,g·ott samförsländ och anrsftg ej, att ell krig mellan Tyskland 

ch Ryssland nödv~indigtvis hade skäl för sig. Han Hit dock 
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samtidigt tydligt förstå, alt Tyskland i händelse aY belwv sk ulle 

uppträda till Österrikes skydeL Allians•en med Oslerrike, vars 

för- och emot noggrannt vägdes, 'iJlgicks 1879, för all Tyskland 

ej skulle komma att sl~\ isolerat. Bisil1larck förutsåg den kon1• 

mande fransk-ryska alliansen och önskade i lid skapa en m ot. 

vikt mot clensammn. Sistn ~imnda allians avs löts 18\H och diir. 

med förverklig;ades clet europeiska ji:imnviklssystemel. Hi st ori

ken har gått långt tillbaka i tiden, men d et har synts nöd vii n. 

d'igt, ly under p erioden ifråga såddes de frön , vilka under ,· [u· 

tid lbur'it: frukt , och en överblick av flydda historisk\ hiindelser 

giver oss möjlighe t a tt bällre .dörma elen nuvarand e siluatiO'IlC n. 

Ar 1882 .slöt sig Ital ien till den tysk-österrikiska allian sen. 

Det hade alt välja -I;el1an -}'-;-:ankrike eller Tysldand-Österrik;;:

Trots gammalt hal mol Ostel"'rike ansågs, all dc politiska fiin k~

la-rne pekade mot norr. I söder ut s träckte niimlig·en Frank ri ke 

sitt Med elhavsvä lde till oroväckande närhet av Sicilien, och den 

då unga ilahenska monarkien var ej angelägen att binda sig Yid 

republiken i väster. Under å rens lopp ha ilaJtienarnes känslor 

för alliansen märkbart svalnat, den gamla m isshimningen mot 

Österr ike har hållits vid l iv, samtidigt som ni.irmanclellill Fr<an k

rike har visat tydliga •spår på romansk rasfriindskap och Hl02 

ordnades slutligen -de båda ländernas m ellanhavanden rörnndc 

Medelhavet. Itali en hnr dessutom l\.änt sig beroende av E ng

land särskilt med avseende p å el en för indus tr ien och fi ollan 

oumbärliga kolfn'lgnn . Ingen ledande stats man i Europa har 

räknat på, aolt Ilali en i hä ndelse av europeiskt krig sk ulle ul :tn 

vidare kasta sitt svärd i Trippelalliansens Yågskål. 

1870- 191± fu-s Tyskland h ar inom alla områden visat en 

oerhii•r'd utveckling. Del i.ir mt el t stalsförhund där en 'i la ! 

prak tiskt taget innehar all mak t. Dess konstitution har ej li ld 

den engelska sluupabs på ha1sis av å rhundradens traditioner och 

erfarenhe ter, ej hcl1er på gnu1ill nv adminis trativa nödvändig

heter. Den u.ppdr'ogs av en härsl-:ande vilja med hänsyn tngcn 

främst till Tysklanels na tionella politik, och den fordrar nu 'iOi11 

då en ledande k raft av mer än vanlig styrka. Bismarck ska

pade ell en igt Tyskland och riktade sina ans trängningar p :1 a ll 
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stä rl;. a l'and et inåt. Kejsar \Vilhel'I11 , som en gång y llrade till 

den ga'l11le kanslern »nationen har endas t en härskare och del 

,,,. jag>> har fullbordat verket och d ärefter riktat sina blickar 

utåt. Det liink.and e, drömmanJCie Tyskland fr ån börj an av 1800-

talet har nu smäll samman med det disciplinerade, m ålmed

,,e tna, arbetskraflig,a och realpolitiska Tyskland till en stat av 

sällspord militär, ekonomisk och industriell styrka, i vilken stal 

de t idials liska inslaget trots a ll s. k. mililarism ännu ii r 

starkare fnumlrädancle än i någon annan. 
Tysklands ekonomiska och indus triella s tällning framtvin

gade uneler 1880-lalel en expansion, el! tyskt uppträdande på 

värlclsmarkna·d•en, och s·amlidigt spårades tydliga tendenser till 

clt gryende kolonial välde. I den m[m sjöhand eln och dc utom

europeiska förpliktelserna växte, uppstod som en logisk följe~ 

örlogs'floll a, och med den - friktioner med E nglm:!SL_ Huru 

histor ien om de lysk-engelska motsällningarne u tvecklat sig är 

allbekant. Tyskland kunde ej leva på Englands n åd, men sökte 

ej heller anled,ningar till brytning, sf1 mycket mind're som Eng

land ända till 1885 visad e lydliga sym1palier för Trippelallian

sen. Kri.igerlelegrammet 1896 gav första varningen Lill en kom

mande kala•s lro.f. Del politiska samarbete t J ~o rlsa ltes emeller

tid om ock uneler växande svårighe ter , vil ka ökade-s sedanTysk

lancl.s maktställning indirekt s tärkts i bör•jan av 1900-talet dels 

till följd av en pågående inre upplösning i Frankrike och dels 

cft.er Ry5slands nederlag mol Japan. 

Ar 1898 hade zaren sammankalin i en interna tion ell kon

ferens för m inskning av ru stninga rne. I E ngland omfattades 

förslaget m ecl skenbar .sympati och dåvarande l :e lorden, Mr. 

Coschen förklarade a lt England vore bere ll minska sill nybygg

nadsprognaolll' om andra makter gjorde clelsn m'ma, dock vore 

det omöjligt för England all minska sin relativa ö verl~igsenh e t 
till sjöss. Som svar på denna fredsvilja följd e å r HlOO den 
1~'ska floltl agen. 1906 utkom etl till iigg till denna lago och slu l

hgen utfärdades å r 1912 den flottl ag, som nu bestämmer tyska 

fLottans sammansättning. Förhålla nde l mellan Tyskl and och 

England lämna.s h ~inncd fö r all län gre fram återupptagas. 
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Ös/erril;e-Ungem och Bcdkan. 

Efter San Slcfanofredcn slyekades dävarande Bulgar iPn i 

lrc dela-r. En å tergavs till Turkiet, en bildade ett aulonon1! 

område under namn av Ö.strumilicn och den tr.ec!je erk iindes 

som furstendömet Bulgarien. Mellan Serbien och Monlen egro 

sköts Sanclschaktcl Novibazar in .som en kil, Österrike l ill er. 

kändes rält att hiir h ålla garnison och för » j~imviklens :ill·r

ställnnd'e >> er·höll Österrike jä~1wäl uppdra-g all besätta Bosnicn 

och Herzogovina. Serbien blev saltmeJa omfattat av Ösle iTil,e 

och råkade m11der dess ekonomiska och politiska inflytancil' och 

blev d~irjiimte avskuret från havet. Det vicinde sig då mo l sii

der föt' all söka ell ullopp vid Saloniki, slö lle diirvid lilba m

mans med Bulgarien, som ans~tg sig hanl förelrädesriill i d en na 

del av Balkan, och krig blev den naturliga följden. 

Hyssland s ftvä l som Österrike hade .sedan gammalt Yi kt iga 

intressen atl be,·alw på halvön och mellan dessa stormak ler 

ingicks 1897 en övcrenskO'mmelsc om ell gemensamt refor m

nrbele i Macedonicn, Hyssland med Konstantinopel som m al, 

ÖsLerrike med Saloniki för ös'onen. Efter Rysslands nederlag· 

1904 började slaven1a i Se'l~bicn och Bulgarien känna frnkl ~lll 

för elt alll starkare ö.slerrikiskl inflytande och närmad e sig 

varandra genom ·en tullunion, men fördraget kom till \Vi cner

kabineilels kiinnedom, förhrtlla.ndel mellan Österrike och Se r

bi,en blev spänt och övergick till ell Lullk-rig. Serberna ,·iindc 

sig dft till Ryssland, -där de funno ett villigt slöd bland dcil 

neoshwiska rörels·en.s ledare. 

På våren 1908 iigllle ännu elen rysk-öslerriki\ka ÖH'n'ns

kommelsen bestånd. I juni samma. å r viixlades emellertid hc

lydelsc!'ulla sk[tHal mellan Englands konung och zaren i Rend, 

vilket i \Vien tolkades som etl dt'lligl varsel, och det blev sn ar t 

b ekan l, a l l ryska och engelska rcgeringarne utarbetat el l p ro

gram för, som del hette, ell gemensamt upplrädan(le i "\1nccd o· 

nie n. Den 11 juli proklamerades Turkiets n _va förf a ltning, 11 ng

turkarne visade i början sympati för England, och engelsllliin

nen ändrade genast sin politik och blevo nu elen turki ska rt'gc-
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. osmaldens gynnare i lika hög grad, som de fö•rut ansetts 
riJi o · 

l
·a de laistnas i Balkan bcskvddare. ,·n " .J 

dieida nationalism syftade emellertid 
Vnglurkarncs nyupp 

till å lersliillnndel av 

ett mäktigt OLtamanskt rike, och med hänsyn härtill och för a ll 

undYi ka ett rysk-engelskt inflytande inom egna inlressesferer 

skvnda.de sig såviil Österrike som Bulgarien att handla. Hedan 

i ~eplember .samma år proklamcra,cles anneld ionen av Bosn ien 

och Herzegovina , och samtidi1g'L förklarade sig Bulgarien som en 

oavhängig slal. Protester följde, men Tyskland uppmanade 

yänskapligt Hyssland erk~inna en fait nccompli, och efler vissa 

kom pensationer frfm Österrike godkände den europeiska kon

serten det gjorda, och fred en bevarades, men spänningen hade 

ökats mellan dc båda slormnklsgruppema. 

Ingen europeisk .stormakt äger i själva verket så djupt 

gående intressen på BaJkan ·som dnbbdmonarkin, ej endast där

för alt den gränsar' till Humiinien, Bulgarien, Serbien och Mon

lenegro, utan huvudsakligen emedan dess egeninrepolitik Olllpp

lösligen är förbunden 'lnecl Balkanfolkens rasproblem. Massan 

av serbo-kroater bo inom Österrike-Ungerns gränser. Dc ut

göra omkring 6 mi,Jjoner mol 2 ' /2 i Setbien, 400,000 i Turkiet, 

·Grekland och Bulgarien och 300,000 i 1\Ionlenegro. Förverkli

gande t a v den .stor-serbiska lank en kan dtirför endast ske på 

lYa sä tt : genom union med' dubbelmonarkicn, vilke t skul le med

föra en betydande utsträckning av dess griinser, eller genom en 

union utanför dessa, so\ln i sin ordning inncbm·e en stympning 

av stormaklens yla. Hiirtill kommer den ständiga ra:.kampen 

inom Österr'ike-Ungerns egna landamären, unclerblftsl av sla

li sk t inflytande fdn ii.ster, vilkt>t utgjort den slörsta faran för 

dubbelmonarkins bestånd. Bclfolkningsförhftllandena ~1ro egen

demliga och åsk:'\dliggöra det sagda. De Yisade 1910 följande 
h land n in n · 

t>· 

Österrike: 

Tyskar .. .. .... __ ................ ... . 

Böh mare och slovaker ..... ... ... .... . 

Po~acker ........................... . 

9,17l,Gl-l. 
5,955,400 

4,525,000 



R u thener 
Slovener 
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Serber, kroal,er, rumäner ..... ........ . 

Ungern. 

Magyarer 
Rumäner 
Tyskar .. . . . ......... . . , .... ... ...... . 

Slovaker . .. . .... .. .................. . 

Kroater .... ... . ..... . ............. . . . 

Serber . .. · '· . .... . . . . ..... .... ... . .. . 

Rulhener .. ............ . . ... .. . .. .. . . . 

3,382,000 
1,193,000 

942 ,000 

8,742,000 
2,799,000 
2,13S,OOO 
2,020,000 
1,678,000 
1,052,000 

429,000 

Men Öslerrike har även andra faktorer a ll räkna med. 

Det ~iger sedan gammalt tvenn e yttre fiendc1", Rys.sland oc h 

Ilalicn. Del må vara möjligt , all Hyssland icke elterstrtivar na. 

g,on Ierri tariel ulvidgnin'g av sil l redan jättelika rike, men del 

är säkert, alt det icke vill' tillåla Ostrrikc all. bli den l'örs l:t 

makten på Dalkan, och än mindre vill det i Osterrike s<' en 

starkt riv,ali serande slavstaL Oslerrike mås tE' }iven taga h iin· 

syn lill Ha lien. llnlia irredenla - distrikten kring Trcnl och 

Triest - iir ej den enda svårighclen. En blick på karla n ii r 

nog för alt visa, all den som behärskar Olrantosundel, iiger 

nycl,eln lill Adrialiska luwel. lngend,era stormak len unna r diir· 

l'ör den andra all si.i lla sig fasl i i\lban i·en, och rivalitelen 0111 

.'\.driali.ska havel är farligare ~in irredentislern:l i norr. Den 

albaniska frågan har slulligen en annan belydeJ.se. :\kdl clt 

Serbien unller ryski inflytande, vilke l nu ii.r fallet, skulk cll 

Albanien under se rbisk spira belyll, all Ryssland komm il ul 

till Adrialiska have!. Diirhän syftade den engelsk-r~·~ka ii1e r

enskor111melsen år 1908. 

Del sista Balkankriget ökade sp~inningen mellan Osterr ike 

och Ryssland ti ll kokpunklen. Balkanförbundet hade bil duls 

under ryske minislcrns i Belgrad v. Hartvigs auspicier vi d l'l1 

tidpunkt, då T urkie l ännu hade sina händ er bundna av ll a!Jc ll· 

Krigels efterspel och fredsuppgörelsen buro lydliga sp:\r "" den 
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europeisk·a stormaklsavu ndsjukan, och .ska~pandet av ett oav

]liingigt Albanien ·samt Serbiens förvägrande av det åtråelda ul

lop.pct tilJ havet innebura gi1vna förutsättningar för kommande 

förvecklingar av synnerligen a llva rlig a1i. 

Ryssland, .Japan, Frcmkrike och E ngland. 

Ry sslands fram trängande i Asien och dess pol i lik gen l 

em,ot Kil]a h ade ända Lill 1894 ej medfört n[tgra konflikler med 

.Taprun. Kriget 1895 Yisacl'e cmellerlicl, vad det upp,·aknandt~ 

Japan förde i ·skölden, och dess nationella hänförelse i före ning 

med en målmedvelen politik måsle förr eller· senare ställa Byss

land inför sv[u·igheter. Det iir amniirkningsvär t att England, 

som i allm~inhet hittills upp lrält på ell ulmlanande och över

läo·sel sätt mot Japan, nu änchade ta ktik och började Laga dess 
ö • 

parti, ty Rysslands skugga föll över Asien och Indien. 1896 

ingick Ryssland en övePenskommelse med Kina och fick där

igenom rä ltighel all framdraga ·sin järnvi.ig ö1·er kinesiskt ten·i

LoTium mot garanterande av h.ina.s integrilel. Den första he

stäm melsen utfördes ulan Lvekan, den senare däremot ej, ly 

Tyskland besalle med Rysslands medgivande snart därefter 

Riautsehan som kompensation för mordel a tyska missionii rer 

i Shantung, sjiilv log Ryssland Port .-\.rlhnr, som en gång varit 

i Japan s händer, men fön·~igra!s del all beh:\lla, och England 

skyndade sig nu all hesätla Wei-ha-\Vei. E'i'ter Ryssland he

sil tningstagancle av Porl Arlhur försökte Japan förgäves ordna 

den koreanska frftgan. Ryssland hade under tiden salt sig fast 

i Mandshuricl, men m1derlii.t, lmls sin över'cnskommelse 'med 

Kina , a lt draga sina trupper dii.rifran. Gri.ins- och koncessions

lvister med Japan fiiljde i oavbrulen följd, och sedan Japan 

efLer alliansen ,med Englm1d 1902 fåtl fria händer, utbröt år 

1904 det länge ,·ii.nl.a.de krigd. 

För.hålland el mellm1 Ryssland och Japan har sedan freds

slutet und,cro-ått· s tora föriindrinoar. Efter en konvenlian år 
b u 

1907 f'ölj·rk en diplomatisk överenskom.melse :'ir 1910 i och för 

befästandel av fPcdcn i Oslasien , och fiiljclerna av dessa akl-
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sl~·eken resulterade i, att Ryssland åler kunde ägna sig ål dc il 

europeiska politiken - och Japan åt den asiatiska och na"1 .. , 
' ~'"') q 

ord torde i delta sammanhang böra ägnas iiven M d'.enn:-~ . 

Uneler de senwsle 20 :'wen har Ja1pan efter vartannat tagit 

Fo•r'mosa, Koren, Liaotung och södra Sachalin, annaden s liir r(' 

iin Ja.nclels egen areal och äger d essu tom protektorat iiYer dl'l ar 

av Mandshuric l till omfäng större i.in Stora Britanien . J :l]):l n 

har chirunder visat smn ma n~istan ointrcsser•ade upplrädand~, 

det har tillsynes varit l i k som l vu n ge l a v and ras or~illfiiHI iga 

politik alt draga sitt vi:i1slipade svärd . Dc har kanske ej sii kt 

krig.et för dess egen skull. Så krigs lysten är ej nationen. Dl'S~ 

problem iir helt enkelt följande. }{ring Stilla Havels ku ster 

l'innas sta ter, som cl'et fruktar, d iirför aH dc äro rikare på to lk 

och guld iin d'et .själv iir eller n:l.gonsin kan b li, med mi11drr de l 

genom direkta erövringar eller indirek ta fiirviirv kan erh.li la 

de miljoner miinniskor och gullhnynt, som krävas för upprii ll

håll::mdel av dess storml:lktsställning. Och Japan l.:nn m t ej 

l:'\.ta något tillnille gå sig ur händerna för a ll befästa elen sliill

ning som Österns stormakt, vars mantel det av ödet känuc r 

sig kallad all upplaga. Del Jrukl.ar Ryssland, vars griinser "I ii

ta ihop med' Kinas och vars expansiva krav det vällärt k~inn a, 

Amerika för dess ·rikedomar oah Kina för elen latenta styrka 

som ligger förbo rgad i dess 400,000,000 människor, och det 

vet, att om Kina någonsin samlad'es och å ternmnc sirl st~Tk:1 , 

så måste delta ocrhört folkrika land komma a tt inlaga sa1mnw 

dominerande stiillning i Östern, som en gång Rom in neha de i 

Västern. J31pan har nu smakat söbman ellet' kanske iiven ·J il

terhetcn av alt vara Österns starkaste mililärstat, bch utan en 

förtvivlad striiCI konnner det a1clrig alt uppgiva sin ställn ing. 

Framtiden ter sig därför ej alldeles molnf.r·i . Kinas vakn and e 

m ilj oner, Sibirien, med utrymme för en -otalig rysk befolkn ing, 

och Amerikas dlollars äro alla rivaler a tt räkna med. Del iir 

därför än sann olikt, att Japan, innan Kina i"in nu vunnit inre 

stadga, kommer a lt tillförsiikm sig de terri toriella fördelar , so Jll 

de l anser .sig behöva. Början är nu gjord med Kiautschau, och 

ryktet tatar redan om kompensationer för deltagandet i k rige t 

på enten tmakternas sida, i första hand i Kochin-Kina. 
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Japans politik har varit mästerlig. Till synes har det gått 

Englands-Frankrikes och Hysslands i:iPenden , men i sjiih·a ver-

1,et förh åller det .s ig l värt om . Sam llig.a europeiska stormakler 

;·ro nu JJuncl'na vid sin väst erländska utro tningspoli tik. Japan 
.d . . 
]UH' fria h ~irl!ckr i Os ler och före 1923 då >> arrcrwleb av Porl 

Arthur går ut och Manrshuriet leor'e liskl skulle återga till Kina, 

konnner avgönandet att äga rum och Ostra Asien med en be

folkning av 5- 600 miljoner, .s tyrda fr:ln Tokio, kommer all 

\'edergälla den vi la rasen dess ofört'ä ller mot elen gu'la, och av .. 

.s tänga cflem från varje pol>itisk och ekonomisk möjlighet ino>n1 

ett område fr:ln Sachalin i norr till Indien i söder. Det enda 

botemedlet mot denna Jmpans politik ligger i ett Kina, starkare 

iin Japan, men vilken europeisk makt kan nu genomföra delta ? 

Ja:pans aktiva dellagande i kr•ig.cl på europeisk botten torde ej 

behö,-a befaras, dess intressen i östern äro allt för vit tgående, 

och det s tereo typa småleendet i de gula ansik tena gäller helt 

vis·st d•enn a gång, som så ofta förut - viis'lerlänningens, obe

gripliga kortsyntheL 
Rörande den engelsk -japanska alliansen säger The Britan

nie H.eview våren 1914 följande: 
>> den harr kastat "/10 av the Bt•itish Empire i Asiens våld , 

den. har gjo.rt Slont Brilannien ekonomiskt ansvarig fö r 

Japans politiska juijutsu, 
den •har satt i gång krafter, vilka en dag komma atl hola 

den Yästerlänlllska indushien med undergång, och 

den har öppet tillkännagivit Englands svaghet för Asien 

och hela vil t'lden och undcminerlat .sjiih·a gr unden till engelsk 

prestige. Och slutligen har den överHinmat b egemon i en i Asien 

åt Japan, lJåde politiskt, ekonomiskt och industriellt oeh där

Ined även nycklame till alla ,engelska besittningar in om Stilla 

Bavs-hemist:eren - för all ej tala om Förenta Stalemas. » 

Efter clenna utflykt till fjärran östern torde n ågra ord 

å terstå ont Rysslands politik inom oss närmare liggande delar 

ay Yärlden. Secl'an århuncl'raden tillbaka leder en Arindnelråd 

~.R 'sslands utrikespolitik till s_uncl et _,l)cl Dardanellet"na. Det 

;ll· ej blott utloppet till havet, bryggan till Asien som lockat 

Tidskrift i Sjöväsendet. 7 



-102-

.statsmännen, del är ~iven myst1ska, religiösa stämningar, ut. 

mynnande i en längtan att återtaga det gamla Bysanz, Ya rcsL 

den o·rtod'oxa läran en gång hade sin v,agga. Tilt dessa l1lå l 

ha sedan .sällat sig d e:n slaviska enhetsdrömmen. 

För varje gång Ryssland n~irmal sig BospoPen, hava övr ig:1 

makter .sagt sitt >> hiL,illitiU men icke längre >> , och historien om 

sunden erbjuder ett fullkomligt kaleidoskåp av växlande poli

tiska bilder, där s•ärskilt England med anmärkningsvärt ;ii tt 

s·amvcle vetat att förändra åsikt. Fö-t' närvarande gälla ännu 

bestämmelserna från 1871 år s Londonkonferens, vilka före

skriva sundens stängn~ng iiven i frodstid för krigsfartyg av 

alla nationer. Dardaneller-frågan står således alltjämt öppen 

och har ännu ej kunnat avföras från den politiska dagordnin

gen. Rysslands och Englands inlressemotsättningaT i Asien och 

Orienten, som under många år utgj-ort en fara för värld sfre

den, Ol'dnadles. 1907 genont en anglo-rysk konvention, vilken 

mnfattade Persien, Afgha111istan och Tibet. Här är ej platsen 

att ingå på konventionens mdalydelse, dess innebörd är fö1· 

oss viktigare, ty den upplöste åtminstone för lillfäl1et spänni n

gen m·ellan de båda slonnakterna, och fa·ran för Indien var a v

lägsnad, och .slutligen kunde därigenom både England och 

Ryssland med alla krafter ägna sig åt den europeisk·a polit ike n,. 

eller Tysklan'ds inringning. 

Fmnkrike. 

Sedan kriget 1870- 71 har förhållanid et m ellan Frank rike 

och Tysldand aldrig Yarit fullt vänskapligt. Redan 1875 höll 

krig p å att utbryta på nytt, m en tvistighelerna bilades den 

gången genom Rysslands för:m edla.nde. Oron för den ösl ra 

grannen i förening med en aldrig slocknande revanchek~ins l:-l 

drev Frankrik·e att 1891 avsluta en allians med Hyssland , solll 

i Frankrike fick den bankir, som så väl behövdes. Fmnk rike 

länmade villigt de miljarder , som krävdes för Rysslands str:ll e

giska järnvägar, för dess arme och flotta. Hysslands asiatiska 

politik föro1"saka!de dock oro i Paris, och denna fram l riidde 
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. rrtnerhet vid tidlen för Fachoda-konfliklen 1898. Visserligen 

~ir ]darade Ryssland, att det i händelse av behov ej skulle un-

1 Jl(tra'aa sig sina. förptiktelser, men min~kade e j tillfullo Franl,. 
t a , b • 

rikes farhågor, och dess politik inril\.tacles nu på att dels draga 

Ryssl,and åter till Europa, dels på att söka nya bundsförvanter. 

Tvenne stodo då till buds, Tyskland och England, och valel 

föH på den sena re, som villigt lyssnade till Dekasses och Cmn

bons övertalni111gar. Är 1904 ordnades Frankrikes och Eng

lands< kolonialla m ellanhavanden , s·om dessförinnan alltid ut

a1·0rt en fara för freden. Frankrike erkände Englands ställ-
b· 

ning i Egypten , 'och England å s.in sida' lämnade Fra·nkrike 

hanidl4ngsfrihet i Nordafrika. Situationen uppväckte emeller

tid berättigade farhågo·r i Tyskland', och 1905 landsteg kejsar 

Wi lhelm i Tanger och förklarade Nbrocoos oavhängighet. Kri

g.et stod nu för dö1'r'en, m en avvärjdes, ooh genom Algeciras

h·aktaten uppdrogs sen;u·e å l Frankrike en politisk polismyn

dighet i Marocco . Sommaren 1907 utbröt en ny Maroccokris, 

soml föranledde en fr ansk invasi,on i landet. De Yäl känd a stri

clel'na mellan Abcllul Aziz och Mulay Hafid följde, och del torde 

va ra uppe111bart, att Frankrike häruneler sök te tillfälle alt sätta 

sig i besittning a v h ela landet. Då sluTigen franska trup1)er in

ryck te i F ez och tvungo de upproriska elementen a ll hylla 

MuJ,ay Hafid' som s ultan, ansågs delta i Tyskland som en 

kränkning av Algeciras-traktalen, och km10nbåten Panthee be

ordrades avgå till Agadir. Tyskland hade tydligen för avsikt 

att begagna sig av en kritisk lidpunkt i Fr::rnluike för all kunna 

åberuppbg'a underhandilingar om kompensa tion er och k~onces
sionel' mot erkiinnndet av Frankrikes överhöghet i Uarocco. 

Att Frankrike eflers trävade land et insåg man fullt väl i Tysk

land. Frankrike behövde ej kolonier för att kunna sända dit 

~olk , utan för all ifrån dess'~ kunna draga folk till tomrummen 
1 sin eg.en arme. De inre förh ålland ena i En()'Land ansä rros även 
[ " b b 

.~ lllpade fö-r ·en Lys.l-. akti1o~1, politiska strider, kolstrejk och 

Jarnvägs.strejk p:lgingo, men dessa avskreYos omedelbael, så 

~rart Bng,land kände, att dess vitala intressen stodo p:l spel. 

ngtand ingrep m ed kraft, och från juli 1911 till .den 4 n ov•em -
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ber samma år hängde freden 3 gånger på elt hår. Molner 
gingo emellertid fö-rbi, men kaslade mörka slagskuggor iiYer 

Europa, där samtliga stormakler nu funno sig· föranlåtna att 

till ytterlighet öka rustningarne Lrill lands och vall en. 
Det frm1sk-engelska n~irmandet hm- und,cr senare år tagit 

am fa slar'e former, del månghundra~n·iga halet mot m·,·fi enden 
Eng'land har förbytts till den varmaste v~inskap, och enten ten 
utmynnade slutligen i en omgruppering av hela fran sk a flot
tan, vilken så gott som i ·sin helhet förlades Lill Medelh:n·et. 
England fick därjgenom tillfä ll e alt kunna minska sina diir
Ya r::mde sjöstridskrafter och fu llfölja sin egen fioltas samm<lll

dragn ing till No-rdLSjön. 
Frankrikes viirsla fiende har säkerligen ej yaril Tyskland . 

Den har, liks,om på andra h åll, Yarit alt söka inom landels cgn~ 
gr~inser. Och ett yttrande av en franrstående fran sman år 1913 

förtjänar i detta sammanhang att återgiYas. På tal om den 
politi~Ska situationen sade lu:rn: , Vi måste ha krig, ej för all 
Laga r'evanche p å T ysk land, utan hell enkelt för a tt vttrl bi nd 
ej skall gå undler till följd av inre ruttenhet. I in tet annat ]all(] 
~ir ämbetsmännens con·uplion så .stor, gudlösheten s{t u ppen
bar, och det parlamentariska livet så försumpat; Yi kun na ej 
lämlna Yåra barn i arv dl Frankrike likt det, som nu existerar ' 
Att döma av den .sa.mmanslulning, som Ei.r Yara rådand e i 

F rankr1ike, och den moraliska uppryckning, som visat sig, har 

fransmannen ifråga fMt rätl. 

Engl'ancl. 

I , stornuuktet< Tredje delen, Det Britiska Yärlds ,·älcl cl sil
ger Kj ellen. >> Om man n ågonsin kan tala om en ulrikespolil is l; 
LraJcLi tion så är det i Engiand. >> Och delta är s1an n ing. Del är 
iiven sanningen om kriget. Väddskampen är en k raflm iitning 
mellan Engla111cl och Tyskland, framkallad framfiirallt av eko
nomisk,a Jnotsättning:ar. Riv·alileten mellaJn de båda st ate rna 
uppstod först på 1880-lalet, ~och den går sedan i ji.i.ml sliga nde 
temp o, ständigt uncllerblåsl av Frankrikes smidiga politik. 18\JS 
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:kommer Paul Cambon som frans.k ambassadör till London, och 
från: de lta å r kan man tryggt paslå -atl Dekasses en tentc-politik 

startad es. H.edan året dessförinnan börjar presskampanjen i 
E11!glm1id mot Tyskland med Salurday H.eview's >> Germanium 
esse delendam >> och under åren som följa preelikas öppet i tal 
och skrift, atl Tysklands flotta m ås te kr1ossas, Tysldancl ~ir fa
ran för freden, dess flotta har endast aggr'essiva syften , Eng
Janlcli M fred,ens b evarare, frih elens och de små staternas be
sky.ddare. Och samtidigt pågår del ·diplomatiska mullvadtsar
bebet för all inringa Tyskland. England måste få fria händer 

i Eu ropa, och aHiansen med 'Japan ingas 1902, Hyss land bringa s 
på knii, och faran för lnd'ien är avlii.gsnad. Uppgörelsen med 
FrM1kr.ike iiger rum 1904, men T~rskl a n.rls maktställning synes 
alltför orovii ckande. Ryssland måste å ter dragas till Eur·opa, 
och 1907 ingår England en entent·e med zar-rike t, och Tyskland 
är nu omriruga l i ös ter och väs ter. 1908 års överenskommelse 
med Ryssland gällde Balkan, so m skulle prisgivas för all i syd
ost o·mslu ta Tys·Jdand-Ö.stePr'ike. Men planen korsacles geuom 
Öster rik es d j ~irv a kupp med Bosnien och Herzegowina. 1910 
uppröres England ÖW.'J' frågan om Vlissingens befästand e och 
röjer dän·id s:ina intressen. Resullalet av Agadir-uppträdet iir 
nyss omtalat, och när· s! ulligen Balk a n kriget u tspe1a ls , fra m star 
tyd~igen , all Englands po•litik huri! frukt. Turkiel har lriingts 

över t ii!l Asien, och en gren av slaverna har slingrats om Oster
rike. T urk ie ts integritet har upprepaode gånger garantera ls :w 
England, men för varje gtmg så skett, har England ol'elbart 

ntkräft belaln~ng i förskott, Cypern, Egypten, Aden i.i.ro hevis 
här:på . England har däremot ej en e-nda. gång infria t sina liif
ten till Porten. Bismarck yltmdc en gång om Englands poli 
tik: >>Onl jag kan finna en s tor, stark och dum karl, som Yill 

kämpa för• m ig mol min fiende, så vore jag väl en [;sna , om jag 
sökte h indr1a honom >>. Delta är kärnan i Englands kontinen
talipolii.t ik, den näst starl,aste malden i strid mo t den starkaste, 
England gör s in insats på land, niir Lid en ~i r inne, och drar un 
der tiden alla de fördelar det kan av s itt herra välde p å havet. 
Bu absolut herravillde över haven, har voril och är ler/moliver 
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j'ö1 var]e engelsk regering sedan årlwndraden, och den m arin 

som clireU elfer indirekt kan anses utgöm en fara för cleu0 

väfde, skccl'l krossas. 
Det har nu framhållits. från engelsk sida, att upprepade 

fö.rsö•k gjorts 1ill en uppgörelse med Tyskl-and rörande rustnin. 

garne till sjöss. Och delta är sanning, men sanning med m ode. 

ration. Vad föl'St beträffa'l·· försbget vid Haag-konferensen 1898 

att minska utruslninganTe, så har förut nämnts, att detta från 

Englan:ds sida bi träddes• blott f6r så vitt dess relativa' styrka 

därigenom ej minskades. År 1906 minskades nybyggnadsan. 

slagen ti ll engelska flottan, och det framhölls då, hurusom de lta 

gjordes, oaktat Tyskland} samma år antog ett tillägg till sin 

flottlag. Från ·engelsk sidla var detta sålunda ett bevis på till

mötesgående, från tysk motsatsen. Tyska k ejsaren nämnde 

sm11J11{t år till engelske amba,ssadören i Berlin, Sir F. Lascelles, 

att om frågan om minskning i rustningarne ånyo skulle före

läggas Haag-konfer'ensen, komme Tyskland ej ·att där r epre

senteras, ty envar slat måste själv få avgöra - Tyskland så

väl som England - vilka maktmedel, som erfordrades fö r till

varal agian!det av statens intressen. Delta var ett ytterligare be

vis på Tysklands bristande goda vilja. Det torde emeller tid 

va.ea av intr.eStse att något nän11are granska orsakerna ti ll om

nämnda minStkning i the Navy Estima'les år 1906. "..r HJOJ 

uppgingo anslagen för flottorna i England till 'l2 1
/ 2 milj on 

pund, i Frankrike till 12 1
/ 2 p ui!id, i Tyskland till 12 och i 

Ryssland till 11 1
/ 2 miljoner pund. Englands utgifter överstego 

.sålunda Tysklanels med 30 miljoner pund'. I England upps tod 

emellertid efter boerkriget en våldsam opinion mot slöserie l 

1ned stalens medel. Natio111alkreclitcn fö<rsämrades., skalkbör

dorna ökades, han,cleln hade en låg konjunktur, och arb etslös

heten vm· i •ständigt stig:ancLe. Allmänna opinionen var upp

rö·rd över handelns betryckta läge jämförd med vapenfi rmor

nas lystande sl~illnin tg. Mr. Balfour's r,cgePing tvangs nu all 

avgå, .sedan d'en likv~il .strukit en del äldre fartyg från th e Na"'. 

List och gjort en del inskränkningar vid utomenrtopeiska mo

rinetab'li!ssement. När .så 1906 Sir H. Campbell-Bannerm ann's 
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}'JaVY E stimates framl>ades , vi·sade dessa en avprutning av l 

.slagskepp, 3 des troycr.s. och 4 unclcrval!ensbåtar, och för all 

på1·,erka 1908 år;s. Haagkonferens ullovades för 1907 en ytter

IigM·e avprutning. Denna .minskning var onekligen aktnings

värd , men det måste ihågkommas, vad premierministern i snm

band härmed yttrade i p:arlamentcl: »intill 1909 skulle engelska 

111arinen vara iden enda som ägde Dreaclnough ls, och den hade 

redan nu en öve1"väldignnde överlägsenhet över Tysklands och 

Frankrikes f1otton. Under .sådana fö,rhållanden före faller icke 

minskningen som ett särskilt tilLmötesgående mot Tyskland. 

1 augusti 1908 besökte kung Eclwar1d Berlin, och frågan om 

111jnskning i 1mst.ningarne var å ter på tal, men i juni samma 

.år hade den engelske monarken med zaren ordnat den s.is ta 

inringning<en mot Tyskland. Förslaget uppfalt:adcs därfö·r ej 

j Berlin som ett ärligt försök lill närmande. 1909 in lT'äcJ.de dlen 

s. k. Dreacl nough ts-pan:iken i Englanld och tack vare ofantligt 

övercJrrivna rykten om tyska f1ott:a111s snabba tillväxt, ökade~ 

nybyggnaden i England från 4 slagskepp till 8. Allmänna opi

niQnen upp-rör.cJies, paniken verkade, åter in trädde en bom fö·r 

många stora firmor, och mi:sstroend'et mot Tysk land ökades i 

hög grad . Mr. \V. Churchill kunde .slutligen m ed år HH2 före

slå sin intetsågande Naval Holyday - vilken u tan tvekan var 

riktad! till EngJancls. liberala valmän snarare än till tyska na

t ionen. 

Ingens tädes finnes Englands politik så överlägset ski ldrad 

som i Kjellens »StoNnakter», och hiir å tergives d~irför orlda

gran nt ett ukll·ag, som är belysande: , Vidl clte båda senaste se

kelöppninga,rne ledde Englands. en ten Lepoli lik Lill allmänna 

europei•ska krig, vilka skapade de yppe11sta k onjunkLurcr Eng

l~nd någonsin haft : ~innu ett sådant avgörande, vari Tyskland 

ftek sjna k rafkr brutna, sin floHa försLörd, sin sjöfart och 

handel knäckta, skulle med ens blåsa bort England~ .stora be-

1~Ymmet- i d'essa dagar och möjliggö-ra det att i lugn fortsätta 

Sin gamla bekväma frihandelslbn111a utan tvång att reva .segel i 

Chamberlainismens nödhmnn. » DeLLa är hela hi.storien i elt 
a .. 
lotskaL Och härtill kan fogrus följand e uttaJ;ande från >> the 
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Engineer» i år, som klargör avsikten med Englands krig. >>~ [{1 _ 
let att förinta ·d'enJ tyska konkmT·cnsen kunna vi nå pa ett 
oba,rm1härtigt men enkelt sätt, nämligen genom en system atisk, 
grundlig förstöring av ,ana in<dlllstriella inrättningar i Tyskland, 
särskilt järn och stålverk. Vid den militära ockupationen av 
landet måste våra trupper förslöra alla indrustr'iella inrätl n in. 
gar, som dc få i sitt våld. Om man bara hos OSIS och i Fran k. 
rike gör sig förtrog111a med! tanken: på en systematisk förstöri ng, 
sk ulle i följd av den tyska industriens undergång stora kapi tal 
tillflyta våra verkstäder, och vi skulle av denna metod cl raga 
ofantlig nylta. Mån1ga iblantd ·O>SS gilla detta förslag. Dess lit
förande måste bli föremål för mogen överl~iggning. >> 

Innan den poli tiska inledningen avslutas, torde några ord 
böra nämnas även om Bel'giens neutratitet. Kränkningen ay 

Belgiens neutralilet har föregivits som ett skäl t ill Englands. 
krigsförklari'lllg mot Tyskhmd. Detta äger sin fullkomliga ri k
tighet, men det var ingalunda brottet mot en internationell 
rättshandling eller dc l,[dand'en, som diirrigenom kunde förorsa
kas ett >> li tel f:olk>>, som inverkade på Englands beslut. Belgien 
har 'intet annat intresse för England än som en buffertsta l Y id 
Kanalm ynningen, mot Ty>Skland. Då denna fråga använts som 
ett medel att skapa en stark opinion mot Tyskland, torde möj
ligen en gmnskning av några fakta vara av intresse. Ar Bel
giens neulralitel gal'an lemd eller är det helt enkelt en neulrn li tel, 
smn en var icke krigförande .skall iakttaga gent emot k rigfli
r<ande stater? Della är frågan. Den 19 april 1839 under leC'k
nad'es ett fördrag, Yar igenom. Holland och Belgien gingo sl-:ilda 
vägar. Sedan 1815 hade dc varit förenade tmder namn aY det 

förenade konungarike l Nederländerna . I fördraget sägs: >>Bel
gli<en skall äga de gränser, som ovan föreskrivits, och Yarn en 
oberoende neutral stat, med skyldighet a lt iakt taga sin neut rn
lilct gent emot all:a andrta s talen>. Fördraget undertecknades i 
Lo111cLon och ratificerades .samtidigt av SLon1 Britanien, Fr•an k
rike, Preussen, Österrike och Rys:slanrcl. Några dagar senarr 
erkändes föl'dmget även av Tyska Förbundet, som 18G6 upp
löstes. Ar 1867 bildades Nordtyska Förbundet, med Preussril 
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111 
J.edande stat, och frågan uppstod då, om fördraget av 183\} 

50 
de anses• bindande. I England ställde nmn sig tyd ligen ],unr 

trelus•am inför detta problem, ty 1870 yttrade Mr.. Gladstone 
[iiron1: ,, J ag kan ej godlaga den i underhuset uttalade åsik ten , 
c t<t en aamnti under alla förhållanden ~i r b inclaude för varje a o 

art, utan hän>Syn till den .särskild a ställning, som denne m:1 
~efinna sig uti, om och när handling s.om garantimakt skulle 
krävas . >> I överel11Ststämmelse härmed ratificer'ades den 9 och 
?6 3111 gus·ti 1870 mellan Eng1and, Frankrike och Tyskland et t 
Dka lydande nytt fördrag som garnntemde Belgien>S neutralitet 
under frans k-tyska kriget och gälhmde till ett år• efter krigets 
slut. ·För!clraget utgick 1872, och del nuvarande tyska kejsar
dömet har aldrig undertecknat någon garanti rörande Belgiens 
neutralitet. Om fi:J.r<dmget av 1839 redan 1870 ansågs så föga 
tiHfö·rlitligt, att britiska. regeringen fann sig föranlåten upprätta 
ett nytt fördrag, som verkligen garanterade Belg1ens neutralttet, 
hur ställer s ig då frågan 1914, 42 år efter utgången av detta 
sis.ta fördra1g, <Som undertecknades av Nmdlyska Förbunrdet , 
Yilket försvunnit ·och uppgått i K.ejsardömet Tyskland. Ga
rallitin av Belgiens. neutralitet synes på goda grunder vara tvi
velaktig. Härtill må nu läggas, alt :i Haagkonferensen 1907 si1gs 
bl. a. >>en neutral stals territorium är okränkbart. Krigförande 
förbj udes transporlem tr'upper, ammunition eller krigsförnö
denheter över en neutral staLs territorium>>. England, Tysk
laTIJd, Ost,errikc och Ilalien vägrade underteckna konventionen, 
Ryss:land var ej representerat! Det synes därför förklarligt, al t 
Herr von Bethman I-Iollweg betecknade garant in rörande Belgi
ens neutralilet som ett värdelöst papper. Yttrandet var kan
ske ej dip1om•atiskt, men smmt. 

ll1Jnan världskrigel bröt ut, nämnde Herr v. I3ethman I-Ioll
Weg till engelska ambassadören i Berlin, Sir Edw. Goschen, att 
orn England ville iakttaga neulralilel, skulle Lyska regeringen å 

sin rsida gar'antera, alt Tyskland efter ett segerrikt krig icke 
skutle eftersträva territoriella aYll~ädelser från Frankrike; rö
ran1de franska kolonier kuntdc ingen försäkran avgivas. Vad 
åter angick Belgien, komme Tysklands förhållande till delta 
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.att bero på Frankrike, och huruvidta detta land tvingade Tysk. 

land till vissa operationer. Så snart kriget slutat, skulle, 0 111 

Belgien icke slä1lt sig på fi end'ens, sida, dess integritet r e.spek_ 

Leras. Belgien hade emellertid red1an förut Lräff,at sitt val , fra11 _ 

ska trupper voro dehni,s förlagda till belgiska fästningar , in nan 

kriget bröt ut, och Tyskland tvangs inföi· ho,Let om ett fr'ans·h 

eng,elskt upptr~idandc i Belgien, alt söka förekomma en dYlik 

.offensiv. Det är uppenbart, att Sir Edvard GPey ej ansag sig 

kunna befatta ~Sig med Tysklands neulralitetsförslag. Han Hit 

därför svara, alt England ej kunde åse, huru Frankrike förlo

rade sina kolonier, och ville förbehålla sig full frihet beträffande 

Belgien. Ett avståenrde till Tyskland! av Frankri·kes. Medelhavs

lwlonier s kulle kunna betyda dödsrstöt,en åt Egypten, ål E ng. 

lanids Medelhavsvälde och d'ärmed åt the Empire. Och ett tyskt 

Belgien vore det intensivaste hot mot själva England, som tä n

kas kunde. Ett svagt men 01beroenJde Belgien, slött på Engla nd 

har alltid varit en av hörnstenarue i engelsk politik. Hur hn 

ej N ederHinderna under århundraden hindrats att växa sig 

starkt vid Nordis jöns str:a·nd! Ingenting är d~irför naturligare 

u1· engelsk ·synpunkt än att önska försvara sina intressen l' id 

Nordsjön. 
Den politi.sk-h:iJSLoriska inledningen har redan svällt u t Öl'er 

sina gränser, men det har syiYts nödvändigt att om möjligt hiir 

söka .giva en överblick över de stridiga intressen, som d ri ,·it 

vädden till krig. Om det .sålunda är uppenbart, alt frä mst 

·ekonomiska intres>Sen spela huvudrollen i England, r evanolle

tanken i Frankrike, expanrsionsdriften i fören ing med en le

oendarrisk slavhegemoni i Ryssland och germanismens !Jevn-
o -
rande och vidarre utbredning i Österrike och Tyskland , så ar 

det likväl uppenbart, att vi å andra sidan även ha alt räl;na 

med en oäncUig vm·iation av rent mänskliga känslor och fii~· 

hoppningar, .som drivkrafter till kriget. En var nation fåi' 5111 

il1idividuella pr~igel ur landets histori,a, språk, vall!or och id'eei:· 

Mer än om någon gäller detta om eng'elsmännens. Dc slfl 

·oför.ståenid.e mot allt, som ej är engelskt, och mot alla, smn ~J 
.iiro engelsmän. Världen ~ir fö-r dem the Empire, i övrigt e~J-
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terar ,den knruppast. Delta är en sorls nationell styrka, men 
5 

å samma gång en oerhörd ,svaghet. Avundsjuka om sina egna 

~ä ttigheter och självta.gna privilegier, äro de än mer a'vtmd

s" nl'a om sitt land's och bereddia att med oförliknrelig tapper-

1~1et upprätthålla dellas rikedomar, hed er, makt och oberoende. 

Viss't är att alla nu ·stridande nrati.oner trots kullur, kommuni

kationer, kreditväsende och allt annat, som ansetts sammnn

]Jinda dem, uppriktigt tro, aLt r ä t ten är 'U Leslutande å deras egen 

sida, och diå torde f. n. intet annat medel å terslå än vapnen 

för att tvinga dem ur det raseri, s:om gjort dem mer eller min

~re blinda. 

Krigets utbrott, J,:rigsförk[aringar. 

Den 28 juni blevo ärk e:her'Lig Franz Ferdinand och hans 

gemål mördade i Bosniens huvudstad, Semjevo. Efter en hem

Hg unelersökning förklarad e österrikisk-ungerska regeringen, att 

mordet var ett ·resultat av en vi l t utgrenad sammansvärjni ng, 

kontrollerad från Belgrad. Dell! 23 juli överlämn'adle öster

rikis.ka .sändebudet i Belgrad till serbi.ska regeringen en strängt 

hållen not, rrmwhållm11de Serbiens utmanande och inkorrekta 

håll111ing och fordrandie alt Serbienrs propaganda emo t Öster

rike skulle upphöra, samt att delegerade från Österrike skulle 

·deltaga i tmdersökni11garrne rörr:m:de mordet och befordra an-

tiftan1e till stmff. Den 24 juli överlämnades Serbiens s'vars

J~ ot , vilken i övervägande anlal punkler gav efter för Österrikes 

lo:rdringar, och i de fall, d'är man ej ansåg sig kunna villfara 

desamma, förreslogs en skiljedom. 

Den 25 juli lämnade österrikiska sändebudet Belgrad, se

dan han förklara,[, alt svaret var otillfredsställande. Samma 

dag började den österrikiska m·mens. uppmarsch mot Scr'bien. 

1 
Tyskland insåg de sla;viska stämplingarnes fara för dub-

)elmonai·k· · t 1 o • k b.. o d f .. 
' c "IeiliS exJ,S ens oc 1 ansa-g sag var ·en ora ra ra ·or-

bun!dskamraten till en med hans värdighet som st.ormakt oför'-
enli~ e f te · · · h t · I 11 ·· l · J · o d d·· R v rg1ven e eJ 1e ,er vagra 1onom s1Lt JJstan , arest 

J'!Ssland' skulle uppträdia till Serbiens slöd. Ett sammanstör-
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lat eller försvagat Österrjk e innebure för Tyskland en ofaniJio 
~ 

f'air:a . Tyskland inriktade därför s ina ansträng11ingar pa att 

l'iirmå ·makterna att Iå la Ös terrike ensam göra upp räkningen 

mod Serbien sam t att lokalisera kriget. 

Rysslm11d begärde i sin ordning på diplomatisk v~ig '1\sk. 

land allu töva sil l inflytande på Österrike, men samlkligt :trbe. 

Lade elt stm·kt parti på kriget , som ansågs oundviklig!. 

England föres.! og sammm1 kall::md:et a v en ambassadörs. 

konferens från England, Tyskland, Frankrike och Italien . De 
tvenne si·stnämnda slalerna a ntogo inbjudningen, Tyskh nd 

ktmd'e dock icke vidgå fö rslaget , cn~ir man ej ville sliilla i>s te r. 

rike inför en europeisk ·doms tol, men ullovade dock al t ~iika 

förmå Österrike till slörsta möjliga cflerg,ift. England lii l -;am. 

tid ig frans ka ·och ryska regeringarnc förstå, att del ic!;.e sk ull c 

undlandraga sig m11svar i händelse av krig. 

Den 27 juli förklarade Ö-sterrike Serbien krig. 

Ryss·land hade red~n den 24 juli utfärdat mobilisering '>o r

dern (i verkligheten började m obiliseringen redan i maj Hl U-) . 

Den 27 fö r.klaraitle lik v~il ryska krigsministern på h edersord för 

den tyska miliWratlachen i Petersburg, alt ingen mobiliseri ngs

order utfärd a ts. Samma dag Yid logos fö rberedande ä lgä rtler i 

Frankrike. 
Den 29 juli m edd elades offi ciell t, all ryska armen mo bi!i

serat.s inom 4:c m ilitärdislrik tet. Medlingsförsök pågingo l lll 

dcr Liden bå-de i P·etersburg och \:Vien, men samtidigt ingingo 

undlerriillelser ti ll Tyskland om: l')"Ska hurppsamman<lragui ngnr 

vid oslprcussis kr~ gränsen, och innan svaret frfm v\'icn p:1 del 

,sista lysk-engelska medlingsförslaget ingf1H, hade Rys.sland nn· 

befatlt allmän mobilisering. På ef termiddagen den ~H crhiill 

lys·k.a ambassadiiren i Pe tersburg befallning att mc(ldcl~l kej

serliga regeringen, att Tyskland som molåtgiird förkla rat k rigs· 

LiJIJstånd , på vilken order mås te följa mobilisering, därest ic k ~ 
Hyssland inom 12 timma r instiilH sina k'r'ig iska ~tlgärd er mol 

Tyskland och Ö.slerrike. Då s,yar ej ingål L inom den begii rd~ 
liden, u lfiirdadcs även i T)%kland , den l augu sti, order om all· 

män mobilisering, och samma dag kl. ett c. m . ÖYerskrecl o rysl;n 

trupper tyska g•r'änsen. 
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franska regeringen had1e den 31 juli tillfrågats av Tysk -

lels sändebud i Paris, huruvidn Frankrike skulle förbli neu
IU I 
rall i ett krig mellan Tyskland och Hysslaml, och svar avga,-s 

;len 1 augusti kl. ett e. m., aH den skulle göra vad dess inlresse11 

lade den. Kl. 5 e. m. a nbefalldes allmän mobilisering av fran -
:1• 

l·a armen och flottan. 
s\. (, 

Den 2 augusti överskredo tyska troupper Belgiens griinser, 

och detta följ elies elen 3 av krigsförk la rin g mellan Tyskland och 

Frankrike. 
Den 4 ::uugu:sti för'klamde England Tyskland krig. 

Den 6 augusti förklarad e Österrike Ryssland krig. 

Den 7 augusti förkla-ra,cl e Monlenegro krig mot Ös terrike 

.0ch den 12 mot Tysklm1d. 
Den 10 och 12 förklarade Frankrike och England krig 

mot Österrike. 
Den 24 förldarade J apan krig mot Tyskland. 

(For~s.) 

o 

Arsbet·ättelse i navigation och sjöfart 
för år 1914. 

{.d.vgiven vid Kungl. örlogsmannasällskapets sammanträde den 3 

mars 1915 av ledamoten C. P. Rii.Jen. 

Sjöfart. 

d . Såyä] den utl ändska som den svenska sjöfarten har un

k~~ d~t sistförflutn a åre t fått vidkännas följderna av e tt världs

l ig, I vilket de förnämsta SJ. öfm·ande nationerna kämr)at mol 
"a . . randra . 
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Vid ingången av 1914 led den internationella sjöfa rten 
ännu av den depression, som gjorde sig gällande på frakt, 
marknaden i slutet av 1913. Någon förbättring syntes ej vara 
alt vänta, utan frakterna sjönko alltjämt, tills i mitten av 
året en större livaktighet började göra sig gällande och rnot 
slutet av juli tydliga tecken på en varaktig förbättri ng in
trädde. Kännarna av fraktmarknaden spådde en god höst
säsong med stigande efterfrågan på tonnage, därtill föra nledda 
av den goda skörden i Amerika och det betydliga importbe. 
hovet i flera europeiska länder. Men mitt i denna lj usning 
bröt kriget ut och förlamade fullständigt sjöfarten till följd ay 
det osäkerhetstillstånd som rådde i politiken, innan de olika 
nationerna hunnit bestämma sig, om de skulle kasta sig in i 
världsbranden eller försöka att hålla sig neutrala. Sedan man 
något hämtat sig från den första förskräcke lsen, visade det 
sig, att en avsevärd förändring inträtt på den internationella 
fraktmarknaden. Den tyska flaggan syntes ej mer på haven, 
och dänned var även en kraftig konkurrent borta. 

Frakterna hade nn betydligt fördyrats bland ann at ti ll 
. följd av assuransholagens stegrade krigsriskpremier, och re
darna hoppades att kunna taga igen l idna förluster . ;\1en 
befraktarna föredroga alt avvakta bättre tider, och fa rty
gen fingo ligga overksamma i hamnarna, tills redarna be
kvämade s ig ti ll att an taga betydligt lägre frakter än som 
gällt före krigsutbrottet. Isynnerhet var detta förh ållandel 
med ångare, som lågo i Amerika och väntade på frakter. Det 
var en ödesdiger tidpunkt för sjöfarten, men räddningen 
kom genom krigstransporterna. Engelska regeringen hy rde 
hela flottiljer för att överföra trupper från Indien till E uropa, 
och ryska regeringen befraktade en massa fartyg ti ll vita 

havet. 
En större lättnad för sjöfarlen medförde sedan den a,· 

engelska sta ten inrättade krigsriskförsäkringen, varigenom pre
mierna reducerades till ungefär en fjärdedel av dem , soOl 

fordrats av Lloyd. 
Från början av oktober kan man iakttaga en kra ltig 

stegring på fraktmarknad en. Frakterna stego från 50 till 1°0 
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rocent, och ehuru omkostnaderna ökats avsevärt, är det 
Ptvivelaldigt, att redarna un der sista kvartalet gjort så goda 
~ffärer, att resultatet för hela året kan betraktas full t t illfreds

ställande. 
Den svenska sjöfarten har rönt en mycket större påver-

kall av k r iget, än man kunnat tänka sig för en neutra l stat. 
fiela den svenska utr ikes sjöfarten avstannade genast vid krigs
utbrottet, de större hamnarna voro överfyllda av upplagda far
tyg, och det dröjde ganska länge, innan sjöfarten ånyo kom 
i gång. Under tiden lärde sig det svenska folket inse, hur 
beroende vår industri är av utländska sjöfartsförbindelser både 
för import och export. Det betänkligas te vid den tiden torde 
yä] hava varit den hotande ko lbristen för såväl staten som 
kommuner och enskilda industriidkare. 

Det blev därför nödvändigt att söka få sjöfarten i gång 
genom att ordna krigsr iskförsäkringen, vilket även genom re
geringens och r iksdagens ingripande lyckades. De första be
stämmelserna voro dock alltför betungande, och innan någon 
ändring k om, hade rederierna gått miste om många laster, 
som i stä llet togos av danska och norska rederier, vilka tack 
Yare en li ndrigare krigsriskförsäkring kunde arbeta på billi
gare villkor. 

Men så småningom stundade även för den svenska han
delsflottan bättre förhå llanden, och då frakterna hade stigit 
avsevärt - kolfrakterna till Östersjön t. ex. stego med om
kring 100 procent - torde åtskilliga rederier hava gjort goda 
affärer. Vartefter riskerna för sjöfarten till och från de krig
forande länderna ökades, utvecklades så mycket mer frakt 
farten till de nordamerikanska hamnarna, dit ett mycket stort 
svenskt tonnage varit sysselsatt. 

E: De krigförande makterna huvudsakligast Tyskland och 
b ngland, hava gjort även den neutrala sjöfarten ett stort av-
rack genom att lägga beslag på de fartyg, som av någon 

anledning b livit misstänkta för alt föra krigskontraband. Även 
0111 fartya · Il .. l t ' • · f ' l' .. · \'' j oen 1 a man1e sa smanmgom att ·ortsatta sm resa, 
a la r doc! tt o d t · t o ' "'l' "d f" l l dr \. e sa an u1rang pa SJO arten stor II s or ust oc 1 

Yga kostnader. 
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Ännu besvärligare för hand elssjöfarten h ava de i sto 

utsträckning använda mineringarna vari t, och även den S\'e t 
!l

ska handeistlollan har fåt t vidkännas stora förluster därav 

Så lunda hade t ill 1914 års slut 9 svenska ångare sjunkit efte; 

att h ava blivit sprängda av m inor. Då dessutom under året 

e tt tiotal ångare förlist eller gä ll under, har det gångna året 

fö r den svenska handelsflo ttan va ri t ganska olycksbri ngande. 

Övriga n eu trala sjöfara nd e nationer, som uppehåll it sjö. 

farlen i närh eten av de krigförande, hava likaledes h\ Ll en 

del fartyg sprängda av minor, varjömte de krigfö randes ha n

delsilottor tilll'ogats stora förluster på öpp na h aven av fi ent

liga kryssa re. Sålu nda hava bland andra den tyska kryssa

ren E mden lyckats tillintetgöra 23 stora å ngare, de fl es ta en

gelska, och tyska k ryssaren Karlsruhe h ar i n orra All anlen 

förstört 11 ångare. 
Ett hårt slag för sjöfarlen var Englands åtgärd al t för

klara Nordsjön som engelskt sjöterritorium och krigsskåde

plats, varvid neutrala fartyg anbefalldes att följa vissa angi\'lla 

vägar samt att till och l'rån Atlantiska oceanen navigera ut

eft er E nglands ostkust och genom Doverstreet. Härigenom 

gjordes ett försök alt förhindra a nvändandet av den norr om 

Skottlan d gående routen från Skandinavien till Amer ika . 

I ett ännu svårare läge har sjöfarten komm it , sedan 

Tyskland den 4 februari i år förklarat farvattnen kri ng Eng

land och Irland, hela engelska kanalen däri inbegr ipen, för 

krigsområde. Tyskland har därjämte förkunnat, att icke bloll 

lientliga utan även n eu trala handelsfartyg äro utsatta fö r fara 

inom krigsområdet, emedan engelska hand elsfartyg segl a un· 

. der nautral flagga, varemo t ingen fara för sjöfarten sk ulle fö re· 

finnas n orr om Shellandsöarna, på östra området av Nordsjön 

och ett bälte av minst 30 nymils bredd längs nederlåndskU 

kusten. 

På anmodan av kejsar Wilhelm lät enoelska reger ingen 
"" 1 .... att 

utfärda en inbjudan till en in terna tionell konferens ot 
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·verlägga om vidtagande av åtgärder till betryggande av sä

~erheten ti~l sjöss, närmast med anl edning av Tita n ies under

aäng i ap ni 1912. 
" Inbjudan an togs av 13 sjöfarande nationer, vilkas om

lJud samm anträdde i London i no,>ember 1913; förh andlin

aarna avslutad es den 20 j an uari l 914 med a tt samtliga om

bud enhälligt an logo en )) Intern at ionell konvention rörande 

betryggande av säkerheten för män niskoli v till sjöss)). 

Sverige r epresenterades v id de nna konferens av f. d. 

chefen för marinförvallningen, vice amiral C. O. Olsen och 

kommerskoll egii inspektör för fartygs bårgningsred skap, civil

ingenjören N. G. Ni lsson. 
Bestämmelserna i konventionen, som äro synnerl igen om

fattande, fullstän d igas av elt reg lemen te, som har samma gil . 

tighet och som träder i kraft på samma gång som konven

tionen. 
Underkastad e konventionens bestämmelser äro alla ma

skindrivna handels fart yg, ti llhörande någon av de stater, som 

undertecknat k01wen lionen, vi lka kunna föra mer än 12 pas

sagerare ombord ; dock undantagas härifrån fartyg, som icke 

nvlägsna sig mer än 200 nautiska mil från kusten. 

Ur ko nventionens bestäm melser må följande anfö ras . 

Till tryggande av navigeringen i norra Atlanten skola 

Förenta Slaterna bestrida patrulltjänst med t\'å fartyg i sagda 

fa rvatten, dels för oskadliggörande av vrak i den del av nor ra 

~llanten, som ligger öster om en linj e, dragen från Kap Sable 

hll :n punkt liggande på 34° nordlig lati tu d och 70° väsllig 

longitud , dels för undersökningen beträffande isförhållandena 

<lch efterspaning av drivis . 

. Kostnaden för denna patrullljänst, som beräknas till om

kl'lng 900,000 kronor om året, bestrides av sa mtliga de sta

ter, som antagit konventionen enligt nedan angivn a proportion : 

Tyskland ..................... .. .......... 15 °/0 

Amerikas Förenta Stater ............ 15 )> 

Österrike- Ungern ... . . . . . . . . . . . . . . . 2 )) 

T: . Belgien .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 4 )> 

tdslcnft i Sjö'l/ iisendet. s 



Canada 
Danmark 

- 118 --

Frankrike ... ... ....... . ............. . . . 
Storbriltannien ..... .. ............... .. 

Italien .... ........ ...... . ...... . . . .. . .... . 

Norge .... ... . . .. ....... ... ..... ... ..... . 
Holland ............................... .. 

Ryssland ................ .... ............ . 
Sverige 

2% 
2 )) 

15 )) 
:·:lO )) 

4 )) 
3 )) 
4 )) 
2 )) 
2 )) 

Varje fartygsbefälhavare är skyldig, om han trälTar på 

is eller vrak av farlig beska!Tenhet, att därom underrätta de 

fartyg, som befinna sig i närheten, ävensom vederbörande myn

digheter å den första plats på kusten, med vilken ha n kom

mer i förbindelse, och tillkommer det dessa myndigheter att 

genast befordra underrättelsen vidare. Då det är önskYä rt, 

att nämnda underrättelser överbringas på ett likformi gt sätt, 

finnes i reglementet en code för avgivande av viktiga sign aler. 
Befälhavare, som erh å llit kännedom om, att isberg fi n

nes i närheten av fartygets kurs , år skyldig alt under mörker 

sakta farten eller ändra kursen . 
Fartyg, som äro underkastade kontinentens bestäm mel

ser, skola vara försedda med Morses signallanterna. 
Valet av router över norra Atlanten överlämnas åt re

darnas eget ansvar, men de stater, som antagit konventionen, 

skola försöka förmå redarna att låta fartygen följa de ro uter, 

som de förnämsta holagen val t. 
Ombord å fartygen skall finnas en till såvä l an tal soiJl 

duglighet tillräcklig besättning. 
Fartygen skola indelas i vattentäta rum samt va ra för

sedda med kollisionsskott, maskinrumsskott och eldfasta skolt 

för att förhindra elds spridande, allt enligt regler, som fin nas 

i det till konventionen hörande reglementet. 
Fartygsskrov och pannor, maskiner och utrustn ing i öY· 

rigt skola med bestämd a tidsintervaller undergå besiktning. 
Varje fartyg skall, om det går i internationell sjöfart och 

h ar ombord 50 personer eller därutöver, vara försett med 
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.. diotelegra fsta tion, och finnas särski lda besttmmelser utfär

tade, å vilka fa rtyg s tändig eller begränsad tjänstgöring i dessa 

stationer s ka ll äga rum. 

Beträffande bärgn ingsredskap och antal passagerare stad

,1as, att fartyg icke får hava större antal personer ombord än 

det, som kan rymmas i tillgängliga räddningsbåtar eller pon

tonflottar; all bärgni ngsmateriel skall vara av reglementsenlig 

typ och båtarna så starkt byggda, att de kunna sättas i vat

ten med s itt fulla personantal och hela utrustningen ombord. 

pontonflottarna skola vara så konstruerade, att de kunna 

kastas i sjön från fartygels däck. 

Båtdävertarna skola vara så konstruerade, att båtarna 

kunna sjösättas med full last av passagerare och utrustning, 

även när fartyget har en slagsida av femton grader. 

För varje båt eller tlotte skall finnas utbildad personal 

till antal, som angives i reglem entet. 

Livbälten av godkånd modell skola finnas för varje per

son ombord å fartyget. 

En s tä ndig vakttjänstgöring med ronder skall inrättas 

för att snabbt kunna upptäcka varje början till eldsvåda, och 

beträffande eldsläckningsanordningar å fartygen finnas nog
granna bestämmelser. 

För varje fartyg, som uppfylla konventionens fordringar, 

skall efter företagen besiktning utfärdas ett certifikat efter 
fastställt fo rm ulär, benämn t ))Säkerhetscertifikat.l> 

Konventionen är avsedd att träda i kraft den1 juli 1915. 

SintJigen har konferensen föreslagit , alt de internationella 
h~stämm e l serna för undvikande av ombordläggning skola re-

VJ .. deras ell f'r ändras beträfiandc förande av vissa ljus, igen
kanningss ignaler för motorfartyg m . m . 
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Några synpunkter rörande flygvapnet 
sjöförsvarets tjänst. 

Den nu pf1gåcncle j ti ll ekam pen kännetecknas framför allt 

·a\· de s lri cliand c par lern~s stränm att urwända sig av alla Lill

gän;gliga kraftresurs•er, och d ~irv idl ag kommer i första r um mel 

c lt intens ivt ulnylljoncle av de moderna teknisk a hjtilpnwdlcn. 

A L t bland dessa Ju flfarlygen, framl'ö·r' alll fl ygmaskin erna, ~k ull c 

komma a tt inlaga en dominenmdlc s tällning YaT med hii nsyn 

till aviatikens storar lade ulveckhug de sena•re åren att förutse, 

och dock l.ord'e iiven dc mest optimis tiska förväntningar i w rk

.lighelen öveTtr•ä ffats. 
Förs t efter fredsslu tet förefinnes möjlighet alt ti ll fullo 

· klargöra den r oll luftfa rtygen spelat i såväl de mililtira som 

maritima operationerna, men reåan nu tnrde man m ed slöd 

av förefintliga uppgifter ulan ÖYcrdrift Yåga påslå, att lufl fnr

Lygens medverkan har visat sig vara nödvändig för opl'rnlio-

nernas lycklign genomförande. . 

Så skriver cxempelv~s den engelske ö\·erbefiilha\·arcn Su· 

John F ren ch i en officiell rapporl bl. a .: )) Det m· be le, som u l

förts a\· The Royal Flying Co'l·ps , Yisar s ig fo rtfarand e yarn a' 

den allra största vikt för e tt lycklig t genomförande a\· opera

lian erna. Jag an ser det icke lämpligt alt i denna Papport niir'-
• o o o , 1 · .. d L 1 o r hele, m-a r e 1nga pa nagra t,ela .J er roran e ar en a Y .;:arens n 

men niislan varje dag kommer ma n und erfund med och onl

sätter i p raldiken nya ,säll fö1· dess mwänclning såYäl i st ra l8-
· . ,m 

giskt som taktiskt hänseende. Jag är övertygad om , a l l 111 " ' 
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tl·än o·ningar ftt Jänll1'3S OSiparadc för att Öka ma skinerna s. 
nn.s ' 0 . 

' l 1 och fullkomn a deras utrustnmg .. . » 

an a · ·1· ·· 1 fl .. 11 t b t el l · L t L! Detta om d et nu I tara u vasene c s e y e se J .s or · se . 

I det följande komm er jag emellertid endast atl i korthe t 

.. 1 .. a 1-la·rO'öra- l u fl vapnets slällnåJlg till sjöför-svaret, speciellt. so \.C ~ b 

· d hänsvn till s venska förhållanden. me J • 

BeklagligDvis ilro uppgifterna angående f'lygvap11 cls msals 

. a0 oående sjöoperationer' .synnerligen fåtaliga och ofullstän
l P' o' 

d·o·a elietta hu vud:snkligcn beroende på , alt dess verksamhels -
Ib'' 

11·a
0 den falla utanför d en .slora alhnänhelens synkre ts, men on ' · 

alt de krigförande mak ternas flygbå tar utveck la en synnerligen 

stor livaktighet synes ställt ulom allt tvivel, n ågra exempel be

styrkande riktigheten a v d et la p ås tå ende m å h ii r an föras. 

Under den första överskeppningen av engelska trupper till 

Belgien bildades en sammanhängande bevakningslinje av flyg 

bå tar tvärs över Kanalen till skydd mot överraskande tyska 

angrepp. 
Vid engelsmännens upprepade beskjutningar av belgiska 

kustorter och dänarande tyska fällbefästningar hava flygbåtar 

kanunit till .användning i .och för r ekognos·cering av dc fient

liga .ställningarna äYensom för n edslag;slbedömning. 

Vid enge1ska angreppet på Cuxhalfen dcllogo flygbåta r från 

båda sidor i .striden. 

Tyska flygbå lar hava vid olika lillfälJ.cn nedkastal bomber 

över Calais m. fL nndlr:a framsk a kustorter . 

Tyska flygbå lar och lufLskepp upprä llh fllla en regelbun

den bevaknings:tjän.sl utefler hela tyska Nordsjökusten. 

De mycket nppmärksammnclc angreppen mol l u ft.skepps

hallarna i Di.isseldol'f, Köln och Friedrichslutfen ulföreles av 

engEllska llUll'inflyga•r'e. 

Många anclm exempel på flygb[llarncs verksamma delta 

gand e i pågående operationer skulle kunna påvisas, de ovan 

anförda Lorcle emellertid m -cell all önskv~ird tydlighet framhålla 

det faktum , att v i i närvarande .stund m ås te räkna med detta 
nva va o . • • el .. . 01 . ' l .. r-7 c c pen och ,pa den g'r'und hora utan ro.J SHla VK.t.aga c ara v 

orn.nledclia erforderliga dispositioner. 
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Den mod•crna flygbå len är eLL rela:Livl nytt vapen, s0 111 

förs'L under det senast förflutna året kan siigas hava natt nag0 11 

någon högre grad av fuUändning. De lände~·, som hä rvid lao 
t> 

gått i spelsen äro Tyskland, men kanske framförallt Engla nd 

varest man synbarligen konunit till insikt om, alt huvmh ikte1; 

bör läggrns på utvecklingen ~w del maritima flygväsendeL Tan. 

ken har med konsekvent rih~ird ligh el omsalls i handling, sa au 

nämnda land L n. äger en ansenlig Jlotla av moderna flygbalar 

med ·en för· densamma väl tränad personal. 

En jämförelse mellan England och vårl eget land ilc lrM. 

fand·e de n a turliga förutsäl tni11garna för u !nyttjandet ~w flyg. 

vcupne l, i.ive111som rörande behovet av elt dylikt, saknar icke si ll 

in tresse. Englands näslan fullständiga avsaknad av skärgärd 

jämte de angränsande havens :slo1dek - Kanalen bildar hiir

vidlag delvis e ll unclanl·ag - ~iro give lv~s faktorer, som för

svårar ett raLiondlL utnyttjande av fly@vnpnel, samtidig! som 

landets ·behov av ett dyl'ik icke >SYIWS vara så skat"J)L utprii gla i, 

cJ.etta på grund av fLolians över'läg.senhet gent cmol evenl ue ll3 

molståncllare, speciellt beträffande antalet snabbgående spa

nings.farlyg, förm edels t vilka etl överraskande invas>ionsfiirel::tg 

bör i sa god 'Lid kunna upptäckas, al t erforderliga motål giirder 

hinna vidtagas . Flygvapnets ,huvuduppgift synes på den grund 

nll'a alt för.hindra fientliga luftangrepp, samtidigt som d el skall 

kunna utnyttjas offensivt .syrfte. 
I vårt land ställa sig förhållandena v~i scnlligt annorlu ndn. 

Hela n'ir långst6ickta kust är jJrakliskt taget omgiven a ,- skiir

gårcl , varest flygbåta:r'na överallL knnna finna skyddad e saviii 

start- som land·ning,splatser, vilket i högst wvsevärd grad ii l;ar 

deras förmåga all uppträda även runeler synnerligen ogvnnsa'!l1-

ma v~iderleksfö-rhållanclen. De omgivande havens relati d r inga 

bredrd gö r det samtidigt möjligt alt utsträcka fl yg.spaningcn 

ända fram till en eventuell molstrmdares kuster, p å vissa sliil· 

len rör det s>ig härvidlag encla.sl om en ell er annm1 hahl im l11ll5 

flygning. 
V~tra närbeHigna g'mnnar kunna sälla i scen ell invas i0 11 5

' 

före lag OCh på några f~'\ Limmar Översända sin transp ort!'lo[IH 
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någon punkt på vår långa kusl , utan all v1, som praktiskt 

tildet sakna spaningsfartyg, synas äga möjlighel alt förskaffa 

t:~ kännedom om t id punkten för inv:cusionsförelagcls igångsät

oande. Hä>r föreligger en Slpaning.suppgi.ft, s-om med nödv~u:
:idhet måtSle lösas, och s·om f. n. endast lärer kunna l ös~1:s med 

Lil~hjä l p av flygbä tar. För all vidlare kunna tillbakavisa even 

tuella fi entliga luftangrepp, ävensom äga möjlighel a lt utföra 

dylika mol vikliga punkter på f,iendens kust, fordras oaVYis

ligen tillgång till e ll anta l moderna flygbåtar med djärva och 

väl tränarde förare. 
Många skäl tala således för, alt jusl vårt land borde vara 

bland de främsta i fr åga om all tillgodogöra sig de försvars

möjlighe ter , detta nya vapen i ,sig inrymmer. 

I cl·el föregåenetre ha:1' med benämningen luftfartyg huvud

sakligen avselts flygb~t lar, d it höra emellerlid i],·en de moderna 

luftskeppen. Man kan dt't framställa den frågan, huruvicla 

dessa senare äro himl\)a,de för våra förhållanden, och om de i 

så fall böra ingå i vårt ma:r•iLima lruflvä,sende. Luftskeppet har 

bafl och har fortfarande många entusiasliskn beundrn re, vilk<1 

städse framhålla , alt lUiftskeppets kanske slörsta styrka ligger i 

d·ess förmåga att kunna förflytta sig såväl under dnger som 

mörker. Ja, delt a ~ir visserlig:en s:-mnt, men så ~ort del b lir 

[råga om m il itära operationer i niil'heten :w molslandarens 

territoriu m, vågar jag ,pås.Ui, att luftskeppet med h ~insyn till 

egen säkerhet måste inskränka sina operationer till dygnels 

mörka ·del, natu:rligtYis endast under den förutsättning, att mol

ståndaren iiger snaibbgåenc\le aeroplan och modernt an tiballong

artilleri . Dess spaningsförmåga blir under sådana förhållan

den så gott .som ingen. Alt luftskeppen ft andm si dn n ~i ro i 

stånd att .förorsaka motsl::'mdaren> a vseYärda materiella skacl'or , 

d_~'irom råder intet tvivel, men för n t l därvidlag lyckas fordrns 

Sakerligen, att de upp trädra i massa. 

Enä•t' spaningen otvivelaktigt är det vil.-Ligasle för oss, och 

anskaffandet av luft•skepp därbill en synnerligen dyrbar hisL01·ia 

..__ anskaffnjngskoslnaden för ett modernt luftskepp med tillhö-
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rande hall uppgår i det närmaste till l 1
/, mi lj on kron or -~ 

synes det ekonomiskt outförbar t och på samma gång obehöv_ 
Jigt aa för vår marin anskaffa luftskepp. Den tidpunkt to rde 
för övrigt icke vara så långt avlägsen, då flygbålarna bl int i 
stånd alt u Isträcka sina operationer ä ven till den mörka d elen 

nv dygnet, huvudsakliga vi:llkoret härför är anskaffandet av en 
tillförlitlig mo,tor. Ett fak tum ä'r, att .så väl 1~ondon som Pari~ 

i närvarande stundi bevakas av aeroplan dygnet onT. 
Utgår man således ifrån, aH vårt maritima flygvap en u te

slutande bör bes,Lå av flygbåtar, är det å andra siclan självklart, 
att näm111cla materiel bör stå på höjden av modern utveckling, 
samtidigt som densamma är speciellt lämpad för våra fö rhål
landen. 

De strategiska och tak tiska uppgiHer, vilkas lösning i krigs
tid tillkommer vårt maritima flygvapen, äro i huvudsak föl

jande: 
I. Spaning och rappartföring; 

II . Skydid mot fientliga luftangrepp; 
III. Anfall mol fiendens befäs,Ha orter, varv, förhin <k lsc

linje, transportflotta och lanclstigningsstyrkor; samt 
IV. Santverkan medi armens' flygväsende. 

I. Speming och mpport)"öring. 

strategiens huvudr egel uppställer som m{tl för befälha \ a
ren, alt han med överlägsen styrka bör söka anfalla d elar :w 
fiendens sjöstridskrafter. R~ilt t illämpad i praktiken har den na 

regel i de allra flesta fall visat sig medföra h 'am'gång, .senas te· 
bevisen härför finJm vi i de tiLls clalo utkämpade större sjiisls

gen under nu pågående kamp. 
Nämnda generella Pegel gäller såväl den från början ii\'N

lägsne, .som även i fråga O'Illi t venne jämnslmka motst ån dare, 
men tydligtvis måste tillämpningen av den:smmna fra m förallt 
ligga den mJiderlägsne varm t om hjärtat, och som sådan to rde 
·:i i de för oss mest antagliga higsfallen alltid komma att upp-
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"d'" Gent emot en vakSlam Inotståndlal·e lära emellertid så
tr~ ... ,;na gynnsamma tillfällen till anfall endas t sparsamt komma 
~~~~yppa sig, o·ch det är därför av vikt att kunna utnyttja varje 
~l rlik chance. Att därvidlag uteslutand e hoppas på en mild 
f~rsyn, torde vara att se ~Saken v.äl optimistiskt. Det tillkom-
111er span ingen att hålla' egen befälhavare å nivå med fiendens 
rörelser och därigenom bereda honom tillfälle all ingripa mecl 
överlägsen styrka på sätt plats och i 'rätt lid·. 

Äga vi då till räckligt många för nämnda uppdrag liimpade 

spaning'lsfa rlyg- härmast jagare - ? Absolut icke! Och för 
övrigt hava v:i icke råd a lt ofira en enda av våra fåtaliga jagare 
i en från bör'j an hopplös spaningstj~insl, de böra sparas för 
anfctl'let, vare sig det gäller atl förstöra en fientlig transportflotta 
eller fientliga sjöstridskrafter för övrigl. Så länge >>elen eko
nomiska bärkraften är för svag >> för alt medgiva anskafTandet 
av speciell t för spaningstjänsten avseelda kraftiga, s,nab'bg~1ende 

far tyg, lä rer nämnda tjänst till största elden få överlåtas å t 

flygbå tarna. 

Den moderna, sjögående, offensiva undervattensbåten är 
olv~velaktigt i s~ tänd' att med' framgång opcrem självsliindigt, 
men torde diet oa~ktat ä ven elen mod fördel kunna tillgodogöra 
sig flygspaningen . Genom att på förhand erhålla kännedom 
om, var de fientliga styrkorna befinna sig, kan U. V. B:s begiva 
sig raka vägen till anfallsföremålet, varvid den löper väsentligt 
mindre risk att uppbringas eller sprängas av minor, än om den 
själv måS!te l'ekognoscera kanske en stor del av Östersjön. Enär 
en födarad U. V. B. knappast hinner ersältas under kr'i1gels för
lopp, synes, det vara av vikt alt reducera ned alla icke absolut 
l1ÖdJväp d · · · ] ·11 · · l c • Iga ns u~r t1 . .ett m1mmum, oc 1 detta kan härvidlag 
delvis ske mecl1 tillhj~ilp av flygbåtar'na. 

. Den sista men icke minst viktiga spaningsuppgiften, som 
lek e lärez· l · ' ·· " t ··1 ·· 1 l f fl' ' "f ·· nmHa •tosas pa arma · sa t oa Jnec,e s_· · ygou ar, ar 
~lt .fwststä1la hel ooh plals för .igångsättandet av ett fientligt in
:IsJonsföretag. Då flottans huvuduppgift väl får anses vara att 
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med alla Lill bu ds slående m edel söka tillintetgöra den fi cn tli.., 

t'l . o • t.:l 
L'ransport ottan, m,ser man ulan svan ghet den oerh örda het\' . 

dels c, som ligg eT uli , att högs le befälhavaren erh åller ktinncdo;n 

om transportflottans rörelser i så god tid , alt han hinn er sa mla 

och ka,s la fram a.Jla tillgä ngliga krafter. 

Även torde fienden med avs i·kl att mas-kera platsen fi',r· det 

verkliga invasions1före laget komma att igångsäl ta en elle r fle rn 

divers ioner mot ol ika punkler på vår kusl. Det synes vara en 

relativt lätt 1sak för flygbå tarna a tt kons la tera arten a v dessa 

förelag och hä rigenom bli i lil'lfällc att lämna krigslecl ll ingen 

sådana upplysningar, alt förhastade, felaktiga di sposition er kun. 

na undvikas. Enär förberede1se ma för -en f ien tlig invasi on ('ll er 

liknande förelag sa nnolikt komma att verks tä llas inom Li ll hakn . 

dragna, för obehörig insy,n v~i l skyddad e områden , syne-, del 

icke förefinnas några möj1i:ghctcr att utspana fiend ens fi irchn

vanden med sjös~r'kl.skmftcr av vad slag det än månd e vara. 

Endast med tillhjälp av flygbålar torde nämnda spanings upp

gift kunna Lill fr-ed'ssli.illande lösas . 

I detta sammanhang kan det vara av int1·esse atl m ed et! 

par exempel påvisa, vilka m·öjlighctcr en fly gbål verkligen Ile

sitler i fr åga om spaning. På 1,000 meters höjd uppg[t r syn

vieklen under god sik t ~ill 113 km . eller om kring 61 sjö mil. 

Enä•I' inga skymmande eller dölj ande föremål förekom ma pn 

sjön, kan en medföljande .spanare m ed tillhj äi1J av kik are up p

tii cka varje fa-rtyg in om en cirkel med ovan anförd radie. Eli 
anna t exempel: Med utgångspunk t i Furusund förefinn es lll Öj

lighcl. att överspana Alands hav -och större delen av Söclra 1\_ ,·nr

ken inom kor tm·te tid än en limma; eller slutligen : Reda n pft 

600 me ters h öjd över Söderarms fyr haT man. under IWI' lllai 

sikt en jämförelsev is ,god ~insyn .över de i Alands skärgärd be

liigna, s trategis,kt Yik liga Lu mpar- och Föglefjär·d'arna. 

Var och en , som verkl i·gen iir övertygad om spaningens be

tydelse för våra sjöopcralio-ncr, måste medgiva, att ansk~dfn n 
clet av en m odern flygbåtsflolta är en sak, som åtminstone tnl 

.att tagas i a ll varligt övervägande. 
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Beträffand e Tapportföring,en slutligen kan de t otvivelaktigt 

. tråffa fall , då exempelvis meddelanden till och från en avs ku 

tfl landsdel - Gotland -eller en inneslut en sjöfästnin g entdasl 
·en < 

;,
01111

a befordras för111ed'elst fl ygbå tar. 

II . Skydcl mol j'ienliiga luj'l angreJ!p. 

)feel kämwclom om de l energi,ska arbete, som våra niir 

Jllns te storma ktsgmnnar nedlagt på skapandet av moderna luft 

!loltor, kunna vi ntra över tyga-de om, a ll Yi i hä ndelse av etl 

krigsulbPott m~\stc rä kna med luftangrepp mot våra viktigask 

J;us torter. I för1s la hand t!Ol·dc dock fienden komma a ll försöka 

utspana vå ra huvud1Sl'I'idskraftcrs, uppeh ållsorl ävenso·m eventu

ellt befintliga min er,ingar och övriga för sY.arsanstalter , för alt 

däref ter med:elsl o ffensiva mineringar och undervattensbåtbloc

kad söka >> kork a i.gcn" s-amlliga användbara utfartsledcr. Vår 

skärgår-ds till syn es enda .stora slra·t·egiska uppgit't, att dölja sjö

~ t r idsk rafternas förflyttning och på så s ii l l möjliggöra snalJba 

för fi enden över ms kande anfall till sjöss, synes genom del ta 

nya vapens tillk omst lö1pa fara att s ta,rkt kringskäras. Sjöstrids

lu,aflerna kunna hi.irig·enom dika i fara a ll nl1s-ät ta s för den mes l 

obehag~iga av alla .sjukdomar - paralysic generalc. Dc t'ient

liga luftfartygen mäs le därför anitSas , inl cl end a bör få å ter

vända hem, och del mesl Yer'ksamma med le t härvidlag ä r an

skafl'ande t aY sna1bbgåencle flygbå tar, bes lyckade med shäl 

ku~spr-n tor som brandbomber, dc senare avseelda alt användas 

Inot luftskepp. Vi-dare synes ,del nödvändigt att för se sam lliga 

tön·e stridsfartyg m ed anlibaHongartillcri. 
Justi deSisa .dagar är'o ·starka kra fter i rörelse för a tt orga

nisera frivillig<a mo lorbåt·sflolli ljer; genom a ll bes tyck a dc stö r

sta och nues't snabbgående av dessa motorbåtar med ku lsprutor 

Och antiballon.gJ, anJoner och förl~igga desamma till lämpliga 

~ ll nkter i havsbandel skulle ävenledes med sä kerh et erh ållas 

e[[ verksmnt medel till a lt bekämpa de fientl iga luftfar tygen. 

. Till 'skydJd för våra viktigaste kustorter böra vidare et l 
Vts·s t . . o 

antal flygbat;a r avses, och ä r det på den grund av v'ild , atl 
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dessa orter· redan i fredslid förses med fasta hangarer o-ch slipar 

Slaten skulle härvidlag beredas en avsev~ircl ekonomisk lii lln ac] . 

11111 nämnda orter rsjälva ginge i förfallning om alt anslmffa <h·: 

liga hangarer. Samti.digt som delta bör ligga i deras cgt'l i;1_ 

trcsse, skulle avialikcn överhuvud tagel häPigcnom få ett Yik tig! 

Ö111s kcmål lillgodbscil. 

III. An'f'a/'T mot fi endens belästa orter, varu, förbindels elinJer. 

lmnsportflol/a och land'stigningsstyrkor. 

A v de angivna anfaflsförr•emål:en förbigår jag de l re fii rs l

nämnda, detta på den grund, att operationer mot desamma, 

ehuru i och för sig vikli,ga, torde komma atl kräva ett fö r Yara 

nuvar::u1-cl!e förh ållanden allt för storl antal flygbMm. 

Däremot böra fi enll:irga transportnollor och landstign ings

styrkor mod fördel lwnna utsättas för anfall ovanifrån. Del 

tonnage, som speciellt vår östra granne uneler normala förhal

landen kan påräl"na i och för cH invasionsföret:J.g, är skiiligen 

bcgräns<af. Della i förening med transportvägens ringa lii ngd 

gör, att de enskilda transportångarna säkerligen bliva ÖYerfy llda 

av såväl miinniskor som ma teriel. Genom all nedka-sta b om he1· 

med Fi.mförelscvis stor sprängladdning och kons lr1lH'raclc 

för alt genomslå däckel på en ordinär lasH'ingm·e från C:-i.C lll

pclvi;s 1,000 meters höjd, torde man kunna åsamka fienden 

kännbara förlu stel', ·men kanske framför allt lyckas ås tadkom

ma förvirring och oreda, vilket kan vara a v en Yiss betydelse 

för ett samtidigt skeende angrepp fdn sjöstridskmflernas sida. 

Alt triiffsannolikhelcn mot elylika mål icke är alltför ringa, h a1a 

utförda försök vusral. 

Gent emo t en landstigning1sslyrka slulligcn synes upprepa· 

de angrepp fr~m flygbåtar hava stora förulsä ltningar all hl i\'~ 

förd~irvbringancl !e för ficndon. Vid lmLclsti.gningcn och liiHler 

den niirmast cl'i.irp[t följande tiden komma säl<crligen aYSC\·ii rcl~1 

trnppmas-sor att anhopas inom ett jämförelsevis begränsa! onl· 

råde, och böra de på elen grund erbjuda flygbåtrrrna ett tack

samt mål. Anfans,·apnen bliva hän-idlag bomber, vilka för-
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_1110111 sprängämne böra innehå lla bly- elle-r järnskrot, samt dcss 

ntol11 järnpii'ar liknrandc dem fransmtinnen f. n. använda mot 

.etc tyska ,tr'upprcna. 
Rörande verkan av dessa pilar s kriver en tysk läkare i 

:vledizinischc \iVoch enschrift bl. .a.: >> En soldal, som lriiffacl'es 

i ]1Un1det a\' en elylik P.il, döda-des på ställe l ; en annan lräfl'acles 

i skuldrorna, varefler pilen genomträng-dc bröstet och slan111ade 

mot höftben et, nämnde man av led efter tva drygn; ett sto•rt an

tal solel.a ler hava bokstavligen fasnaglats vid marJ,cn av dessa 

pi lar». Nämnde läkare anser, att aeroplanpilarna ärn elt fruk

tansvärt vapen på den grund, att de i dc a.Jlra flesla fall föror 

saka dödliga sår. 

U1' rent al'lmii nmiinsklig synpunkt är nämnda vapen föga 

!illlalancle, men på grund av dess obestridliga cfTekti\'ilet å 

andra sidan synnerligen tilltalande, och synes på den grund 

böra komm a tri[! användning. 

DcSisa pilar väga endlas-t 15- 22 gram stycket och kunna 

följaktligen medföras i slor l antaL Enl igt den franska tidskrif

len l'aerophile -skulle sålunda en militärflygare under en och 

samma flygning k<liSLat icke m ind re iin 18 bomber och 5,500 

pilar över fienlliga trupper. 

De möjl igheter ti.ll anfall moL fi entliga lanclsligningsslyr

l~or, som rskapals i och med tillkarmslen av flygbåtarna, höra vi 

givetvis utnyttja efter bästa förr1någa. 

IV. Samuerlwn m ed armens flygväsende. 

I det föregående har omnämnts, hurusom man i England 
5Ylies tililmäla -del maritima flygväsend et den slörsta betydelsen. 

Dess person al erhåller emellertid a lLsidig utbildning - både på 

hydroaempl.an och landmaski-ner -- vilket gö•r, att elensamma 

'lled föl"cl el l .. d .. 'el · ·1 " 
... ' ~an anvan :as aven VI " operat ioner 1 and, ocksa 

~an•s tgöra f. n. ett betydande antal oiiicerare från Naval Flying 

''lorps vid franska fronten. På 'liknande sätt bör våra m:a•l"in

;, Ygares utbildning bedrivas. De kunna då i händelse av be

,.'011. ställa sina krafter tiH arme111s förfo!Jande exempelvis :i d'et 
l a. ) ~ , -

f ' att en fientlig invasion lyckats, och fienden definitivt fatlat 
as t fot i landet. 
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Det ä•r må•nga och viktiga uppgifter, vilkas lösning i krigs. 
Lid komm1a att före läggas flygbåtarna. 

Rättvisl igen måste i delta sammanhang erkännas, a tt ci PLtQ 
nyn vapen på dess nuvamnde slånelipunkt icke under alla l'ii r. 
hållanden förmår göra .sig g:ä lland:e, exempelvis icke und er cJi,111_ 

ma eller storm, varför k ravel på anskaffaudd av kraftiga Och 
snabba spaningsfartyg i viss mån synes kvarstå orubba t ll"ots 
tillkoms len av fl ygV1apncl, !J11en vare sig delta krav i en framtid 
kommer alt uppfyl1as eller icke, beröres frågan om an:ska fTa11 _ 

d.et av en flygbå tsfl.olla endast såti llYicla häraY, all fö r Yarje 

.~pan ingsfar tyg sonu icke bygges, måste nämn'da flotta m ed nöd
vändighet erhålla en molsv.arande ökning i anta let flygha tar. 

Alt exakt angiva Y[trl behov av dylika torde vara en ,·a nsk
lig sal.;:, men del förefaller, S'Om om ett 20- tal moderna !hg

bålar v·ore det minsta Yi behöva för a tt nörltorfligt kun na lösn 
de i cl!e t för·egående omn~imnda ytterst vik t i.ga strategiska och 
lak lisk'a uppgiHerna. 

Dock kan anla!let mask iner s~itlas så pass lågt endas•t under 
den förutsä ttning, att del i kri.gstid fö·refinnes miijligh el inom 
landet att hastigt cr'Sälta förbrukad flygmateriel. F. n. l'i1mas 
l v å s•LÖJTP- aeroplanfabriker nämJi.gen Söcler'lälje · Verksläd er och 
Thulin-s Aeroplanfabrik, La:nds krona, vi lka med säkerlwt ii ro 
•i, stånd att tillgodose detta behO\· - med undantag :w moto
rerna. Scdan de ömtåliga , roterande, lu ftkylda motorerna nu
mera ~iro på Yäg att helt och hållet utträngas av starkare !Jygg
da, vattenkylda, stationära .dy lika, förefinnes det, enli gt ,ad 
som upplysl1s frän sakkunnig'! motorhåll, icke Hingre n:.t gra tek
niska SYår·igheter ifråga om att bygga dessa sistnämnda inoJll 
land et. Gi,·etvis är •slartand'el U\' ett sådant före tag förenat llled 
aYse,·ärcl:l ekonomiska uppoffringar från en enskild firm as ~ id~ . 

och synes staten på den g•r'tmd hiin·idlag böra himna ,·iss:t eko 
nom is.ka garantier. lVIotorfråga n är a v den u lomordentliga y j]d , 

all fttgiirclcr ulan driijsmM böra Yidtagas för dess lösande. 

Annu torde icke riilta tidpunkten Yara inn e nlt dcl'in iti\'1 

fastslå den för oss liimpligaste l'lygbåtstypen , ulan höra 'i \Jclt 
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Hturligl dessförinnan söka lillgodlogöra oss de rön och erfa
l~ 'nheber , som säkerligen vunni ts. av de k rigförande. Emeller-
1~ är d et redan nu möj ligt aU med ledning av de uppgifter, 
fl 0 d ']l] f' l b ot {" ' .. d -am enl igt ovanstaen: •e h (O•Intna · yg a arna, O'r namn .a Jna-
~eriel t:asbställa vissa oeftergivliiga fmdringar, och äro cless·a 

huvudsak fö ljande: 
1) .s tark lwnslruktion och största möjliga sjövärdighet; 
2) en: ha•s·tighe t uppgående till 120 :'t 140 km. i tim .; 
3) förmåga all' på kortast möjliga lid sl:iga till minst 2,000 

meter med normal belastning; 
4) en bi.i1rli<gihet, som. medger· följande normalbelas-tn ing: 

brämsie för 4 ti mmar, spanare, bomber, beväpnin.g samt signal

materiel ; 
5) bränsleförråd fö.r minst 6 timmar; 
6) till förlitlig och slitstark motor; 
7) gndra manöv.eregenskaper'; 
8) goda spaningsmöjhgheler ; 
9) förmåga att under en korLare lid kunna uncl1vara hangar 

eller övr iga .sk ydcl!sanordni:ngar utan a ll taga skada clii rav. 

Under förutsättni ng att vi lyckas erhulla en flygbå t, som 
huvudsak uppfyller ,ovan angivna fordringar - och första 

villkm·et här för är att övergå till en motvr på 60 {t 200 hkr:s 
styrka - synes del obehövlig't a ll anskafi'a flc-ru olika typer , 
Yar och en speciellt lämpad för någon eller några av de i det 
föregående anförda uppgiJterllia, vi .sl.;:ulle kunna nöja oss med 
denna sl•andardlyp, vilket givetvis inneb~ir avsevärda för:clelar 
såväl Ii fråg•a om materielens unclenh åll , som ock betriifl'ande 
pers-on alens utbilldning. 

.. Vid flygvapnet spelar pePsonatfrågan kanske större roll 
an inom, nå~on annan gren av försvarsväscnclel. Aven om vi i 
~va liba ti v t hänseende kunna hoppas få en materiel, som iir 
:~t Ut jämngod .med fiend·ens, lära vi iJt•åga om kvantile ten nll
td bliva den under1ägsn,a. Della ~ir dock av mi111clre betydelse 

~'lUde r f'örutsätt111i1ng, :1tt den tillgiingliga materielen handha,·cs 
,(y en .personal, som i ana hiins.eend en iir d;en fientliga över-
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lägsen . Stora krav komma i lu·igstid att .ställas på flygba tsfii. 
rarne, och dessa böra på den grund utgöras av djärva, hän. 
synslösa och fysiskt ubhållig:a personer, vilka genom oavbru ten 
träning bibringats en skicklighet i handhavandet av maskiner. 
n:a, :som ställer dern i jämnbredd n1'od ullandels bästa piloter 
Flygningen varken är eller får v am u teslu Lande en angenän; 
sport i vackel't våder, >> l'aviation est un sport violenh säga 
fransmännen, och som sådan skall den uppfattas och ti llihn. 
pas, i annat fall blir nyltan av flygvapnet tämligen illusorisk. 
Det ligger d'~i rför i stalens intresse atl utvälja person:alen llled 
s örs ta 01msorg och alt avlägsna aHa, smn visn s:ig äga m indre 
goda förutsätlningar aU bliva framslående flygare, av samma 
orsak bör icke var och en officer, som på pr'ivat väg skaffa t sig 
rlygcertifikal, därmed anses självskriven till flyg:båbsförare , man 
kan i många fall riskera, att han kanske härigenom enelast 
stänger vägen för en annan sökande med bätlre fö,rulsältningar, 
som dock iicke haft tillhillc aH fönskafTa .sig denna första ut
bildning. 

Behovet a,v fast anställda flygbåtsförare l.;:an beräknas upp
gå till omkring hälflen av anrlalet mobiliscringsmaskincr, de tta 
mnC'dan 'statistiken visar, att mla~erialåtgången uneler nonn ab 
f'öirlhållanden är väsenlligt s~ törre än personalförlu.stern a. Del 
synes därför icke nödvändigt att upprätta en särskild fas t flyg
kår för a l t fy Ila det relrat.i:vt ringa behovet a v flygbåts fö rare, 
deUa· skulle för övrigt knappas t låta sig göra ur ren ekonorrn isk 
synpunkt. Fly,gbåLsförrm,na torde, i likhet med vad hittills ,- ~Hil 
falle t, böra rekryberas ur flottans officerskår, dock syn l'S del 
lämpligt, att dessa officerare tid efter annan beredas tillffiile 
a ll återgå till den ordinarie tjänsten helst ,j egenskap av torped· 
båLs·chefer. Uneler krigstid' kan man däremot med siikcr.hel 
antaga, att personalförlusberna komma a t t väsenlli.gt ökas, de 
sålunda uppkomna luckorna torde lämpligen kunna fyllas rned 
civila flygare, och bör staten på den grund i förväg träffa a' · 
tal med dylika och eventuellt inkalla dem till en kortare tjii nsl· 
göring varje år. 

Atl nä'l''mare ingå på en tänkt organisabion av fl ygrap nel 
skulle bliva alltför vittomfattande, här må encla:st fr:un bålWS 
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"divändigheten av, att en dylik organisation fortast möjligt 
11

'
0 

11111:er till stånd. Under dren korta tid flygvapnet ägt bestånd 
~o~m flottan, har d:et tyvärT icke saknats tillfällen då visserli-
111 ll' . d . . 

På siltt sätt intresserade ehuru olyc ( 1gtvrs en ast mom vr.ssa 
uell 
" rt telmiska områden av tjänsten sakkunniga rådgivare sökt 
r·eJll . 
"öra: sitt inflytande gällande vis a v1s flygvapnet, resultatet upp-
" 111trar icke till ett fortsättande på den inslagna vägen. Försra 
JHl , 
steg·et till frågans rätta lösning synes vara, att flygvapnet erhål-
ler sin egen målsman, vilken i största möjliga mån äger handla 
själv.sl!änrdiigt utan hinder av alltför byråkratiska form,er. 

Av denna målsman J;ordm:s, förutom elt verkligt intresse 
för den n ya uppgiflen, organisatorisk förmåga, varjämte han på 
crrund av ålder i tjänsten och pePsonliga egenskaper för övrigt 
o . 
bör äg'a största möjliga auktoritet såväl uppåt som nedåt. 

Innehavaren av den nya befattningen torde på ovan anförd 
arund vara .att söka bla:nd de yngre kommendörkaptenerna eller 
o 
eventuellt bland de äld:st•a kaptenerna. Ett rikt och tacksamt 
verksamhetfält öppnar sig här för >>den räl te mannen>>. 

VaJd slutligen den ekonomiska fråg,arn beträffar, kommer 
det g1iv·etv.is att krävas avs,evärda utgifter för att organisera flyg
v-apnet enligt ovan skis.semde grunder, enbart anskaffningen av 
20 moderna flygbåtar med tillhörande · reservdelar torde draga 
en kostnad av i runt tal en milj·on kronor, därtill komma en
gångsutgifter för ordnandet av en centralflygbas jämte statio
ner på lämpliga ställen av kusten. 

Dessa kostnader äro emellertid försvinnande små jämförda 
IUedl det tillskott i försvarskraft, som en mariliiJn luftflotta kom-
111ier att representera, och öve1ihuvudtaget kan man säga, aU 
luftva:pnet ställer sig ofantligt billigt i förhållande till dess. effek
tivitet. 

Just i dessa d!agar har frågan om de överskjutande pansar
båtsmedlens användning varit föremål för diskussion i pressen, 
härvid ha fr'ån flera håll den taJnken framkastats, att nämnda 
lllJedel ho1'cLe anslås till flottwr1cs flygväsende. Då man inser 
dettas nbomm,dentliga betydelse för försvaret i dess helhet, kan 

Tidsk?·ift i Sjöväsendet. 9 
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man icke nog varmt understödja deUa förslag, och säkerlige1"1 

skulle här igenom de enskilda bidra:g:sgivarna>s önskan -- att 

s li.i>r'ka \ ' :HL sjöförsvar - pa bästa siitl l'ön erkligas . 

Ovan anförd.:'l synpunkter hava nedskrivils under den in. 

nerliga förhoppning alt härigenom i någon ringa mån k unna 

hos den stora ulomståend1e .allmänheten viieka intresse för den. 

na nya vik~iga gren av vårt •sjöförsvm·. 

Furusund i februari. 

Carl' Gustaf Kroks/ed/. 
],öjtnant. 

Panamak.analen. 

I Norsk Tidskrift for Sj0v::e.sen första h ä ftet i år är under 

ovanstående rubrik införd en uppsats, som kan vara av intrcSS\' 

för våra sjöfarande, och vilken vi därför h i:ir återgiva. 

Panamakanalen är öppnad för allmän tra fik. Öppnandet 

har på grmlid av världskriget förs iggå tt i all stillhet, m en Fö

renta Staterna, som ha äran av alt hava slutfört detta jäl le,·erl;, 

högtidlighåller denna händelse i samband m ed världsuts täll

ningen som anord:nats i San Francisko i år. 
~ F~renta Stalerna ha offrat enorma summor p å detta före· 

tag, vilket blir ruv den största betydelse för landet. Men iiven 

andra länder ha stor fördel av kanalen. Detta gäller icke m·inst 

de större sjöfarandie nationerna. Vad Panamakanalen betycl~r 
för elen internationella handeln och sjöfarten kan man förstn. 

när man tänker sig, att elen förrkortar s jövägen mellan E urop::t 

och Amerikas västkust i nord och syd och merlan Am eril{flS 

ostk ust och Ostas,ien o. s. v. med tusentals mil och därigenorD 
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öjliggör nya handclsförbiil(lclser, ökar handelsomsiillningen 
111 

. . l"l j" l' l " l d 
1
eJlnn de ·O 1.;.a anc ernn oc 1 oppnar nya mar ;:n a er. 

11 
Del knn diirfii>r \ara a\· intresse all. !il e t närmare betrak ta 

deL La jätteverk och de ans ta l Ler och l örhallningsregler , som träi

fal s för att säkerställa sjöfar len genom kanalen. 
Enlig t en av guvernören för Pan:.unakanalen ulfiinJ ad »Ge

nernl inJ~m'mati on and sailing clirections J'or the Panama crmah 

ligger Pamumakanalcn i den s. k. kanalzuncn. Denna zon är 

en landremsa , 10 mil bred, som striicker sig över Panamanäset 

från hav till haY. Kanalen löper milt igenom denna zon från 

städerna Colon och Chrislobal pa allantersidan Lill Balboa vid 

Stilla havet. 
Fören,ta Slatema utöva herraviildel ii\·er delta territorium 

genom guyernören ö\·er Panama kanalen , nwn släderna Colon 

och Panama och deras hanmar stå under republiken Panamas 

korutroll och jurisdiktion .med lindantag för sa vitt rör karantän 

och sanitä:ra förh:lllandcn. 

Kana.J.en är saväl en insjökanal som en slusskanal , i clei 

a lt den störsia delen av kanalen bildas a" Galunsjön, som är 

cirka 164 engelska kvadra Lmil st•or, och som npptagcr elen norr:1 

par len av den del :ow näset, genom vilk en kanalen gfn· . Sjöns 

yta ligger 85 :l 87 fot över havsytan. 

Kanalens hela längd från Atlanten lill Stilla ha,·et ~ir 43,~4 
sjömil. 

Ett fartyg, som passerar kanalen fnl n ost till Ytist, kom

Iller först in i den muddlra.de kanalen i Limon Bav som är 
500 fot hredi och 40 f>Ol djup vid lågvatten. Denna ~1~1 av ka

nalen fo rtsätter till Galunslussarna en sträcka av 5,77 mil. Vid 

G_atun pas·serar fartyget 3 slussar efter varandm och lyft es där

Vtd upp i Gatunsjön, genom vilken leder en väl utprickad kanal, 

~rs breclä varierar från 1,000 till 500 fot och djup från 85 

n'" 45 fot, m en ·mn bii>r smalare och grundare ju mer man 
armar si>g dlen borlre ändan, särskilt Gamboa. 

f'" . Sjön är full av öar, och Girden över elensamma kan icke 
orsJgoå i I'al l " · · · l ·· d' t "l] ·· l 1" o. < < ll1Je 1nen 1 varJe auva ar e h rac < 1at utrvm-

ll1e fö. .. . , . to • 
1 av·en die största fartyg att med säkerhet manövrera. 

Kanalens 
byggning, 

slussar och 
sjöar. 
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Gatun.sluss.arn.a ha en längd av l,o4 mil och avståndet där. 

ifrån och till Gulebraskärningen är 20,,5 mil. Från Gatun ti ll 

Gamboa fyller sjön Chagres River dalen, men vid Gamboa Ein1• 

nar man dalen, och kanalen går genom Culebraskärningcn. 

Denna iir 300 fot bred, 6, 07 mil lång och 45 fot djup och är i 

sin helh el utgrävd. På ös lrn sidan av denna skärning k om 111er 

man ned i Pedro Miguelslussarna , som äro inalles O,," lllil 

långa och som föra fartyget 30 1/~ fot ned till Miraf1orsjön. 

Genom denna sjö leder en muddrad kanal, 500 fot bred, 45 fot 

djup och 0,8 r; mil lång, vill<en kanal slutar i Mi,.raflorslussnrna. 

Dessa hcs tå aY Lnt slussar i fiiljd, inalles a" O,,,] mils lii ngd. 

Dessa sänka fartyget vid pass 54 "(, fot, n ågot mer -ell er nagot 

mindre beroende på tidva ttnet på Stil1a havskusten . I-Hiri från 

och ti'll sjöss för en muddrad kan·al, 500 fot bred och m r d eU 

djup av 35 fot vid lågva tten. Den har en längel av 6,"'' mil. 

Alla slussar äro dubbla, så all hur'tyg kunna passera \'ar

andra i slussarna, gående i motsatt riktning. De särskilda slliS

sarna äro av smnma storlek, 1,000 fot långa och 110 fol hrcda 

och beräknade a l t lnmna lyfta ett fartyg 30 fot. Det finns 

emellertid mellanliggande pmtar, så att slussutrymmet om er

forderligt kan förkortas. Slussarna äro av massiv stntktur, all 

kraft är elektrisk lil~som belysningen . Elektriska lokom oLi1 

löpa längs slussarna och icke blott bogsera skeppen igenom 

utan tiU och med användas för att hålla dem klara från sl uss-

väggarna. 

U tprickning. Utprickningssystemet i kanalen är so m följer: På dc långa 

raka sträckorna överensfyrar och pä sidorna lysbojar och fyrar, 

som visa rött sken på ena sidan och vitt p å den andra. Del 

finns en dubbel uppsäUning överensfyrar, så att man i varelera 

r.iktningen har ensfyrar förut. 
Tornen till ensfyrarna äro vi ta och av fast byggnad. pe 

o o d . J' . . . 1 l o l t f ·t ,,, soJJl 
sta nagot styrbar· om m1tt m J en 1 ~ana en , sa a ·· ar ~ ,.., . 

gå i molsatta riktningar och h ål1a fyrarna ens, ha tillriicJ;:hg 

plats att passera varandra. 
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Lysbojar ell er fyrar äro anbragta längs sido·rna av kanalen 

111
ed ett mellanrum. av nå,got Inindre än l mil samt Yid alla 

kurvor i kana1en. K vaslprickar stå mellan lysbojarna längs 

hela l;.analen utom i Culebraskiirningen, diiJ· formation erna och 

d·e branta sidorna göra mi-irken av varje slag obehövl·iga. 

l{ analen är i stort ,set t sa Yi:il u L prickad och försed'cl med 

aJJa möjliga hjälpmedel för navigeringen , all det är svårt för ell 

fartyg, som begagnar densamma , all kunna taga fel någonstä

des i kanal-en. 
Boja'l'1la äro målade i överenssliimmelse med Fören ta sta

ternas syslem med röda bojar om styrbord, då man kanuner 

från sjön och svarta om babord. Slussarna Yid Pedro Miguel 

utgöra gränsen mellan Atlanter- och Slilla havssys temen, s:'l 

aU man efter atl hava passerat genom dessa slussar skall taga 

röda •och svarta bojar på motsall sida mot den , p{t Yilk en man 

tagit dem, innan man anlände till slussarna. 

Uneler led1ning a" lots lillatas fartyg att ankra i Ga tunsjön 

på ställen, d'är cljupel ulanför själva kanalens gränser ~ir till

räcldigt, eller ku111na cle förtöjas vid slusskajerna eller i morin

gar vid norra iindan H\' Culehraskiirningen niin1 Ga mboa s ig

nalstahon. 

Ett minimidjup :t\' -!0 fot skall h~dlas i),·;u-alll i kanal en. 

Som förut niimnts gar kanalen l'riln stiiderna Colon och 

Christobal på Atlantersidan till Balhoa pa Slilla-havssidan. 

I samband med. kanalens anläggning ha r a v häns.vn till sjö

farten betydliga rörbättringar vidlagils i hamn!'örh ållanden.a j· 

dessa s läder. 

På AtLantersi·d:an år en ny molo under byggnad, och en 

~nn~n är uneler ombyggnad. Nya kolkajer och varv anläggas. 

h å det hela tagel synes inga koslna·cl er sparas för att göra dessa 

amnaor så tidsen'liga S'Olll möjligt. Den gamla Panamajäm
Viicr 

1 
oen, som följd e Chagresda le11 från Gatun 

ag<] och l•igger nu på ostsiclan av kanalen. 
lill Gamboa är om 

.J i-inwägen förbin -

Ankringe
plats i Ga

tunsjön. 

Djupet. 

Kanalens 
ändpunkter. 
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der Colon ocll Chris l•obal med Panama och Balboa. Pana 111a 

är iindpunklcn för passag1erareLrafiken , under det all sa gott 

so11n all goclslrafik går ö,·er Ballboa. 

Den sistn~iml11cLa staden utgör sä te för Panamakanalelis slv. 

relse. D~ir p::'\gå för närvarande stora arbeten för uppmu chlri 1~u 
~ 

av hamnen, byggande av pirar, varv, dockor ooh kaj er för gods. 

transporl och kolning. 

N är amerikanarna {11· 190-1 började m·bctcl m ed k analen, 

va r Panama cH 'l'" dc osundaste ställen i v~irld en. Gnln fe bern 

och malm·ia hiirjade överallt. Tio å r senare existerar ic ke mer 

m1gon gul l"ebcr ocb malarian iir i .stmligl avtagande; m en oeksa 

ha am erikana rna ut fört cH storarla l a r bele för bek~impa ndet 

av dessa .sjukdomar. Dc sani,ti_ira förhallandena övcnakas no. 

ga, och kanml~inslwstiimmelserna genomföras slriingl. 

Gnistmedde- Ti ll fromma för sjöfarten i närheten a v kana len u hiinda 

landen. gnis tstationerna i Colon och Balboa ld. -! f. m., 12 m icl cl ., 4 

e. 111. och 8 e. m. meddelanden , so-m äro .aY intresse, oc h om 

,·ilka hamnkaplenernn i städerna ,-id kana len kum1 <1 liimna 

ni.irmare upplysningar. 

Meddelanden S:1 sn:trl gnistfiirbiudelse ]-:an nås med kanalen , sk :tl l fa r

~?rfe t1~~~~~t tyg in rappor tera sill na<mn, na ti onalitet , längd, djupgående, ton

n,age, meddela om det önskar passera genom kanalen elle r ej, 

om det önskar kol, prov·ian t, reparationer, kajplats, bogserhjiilp. 

uppgiYa sannolik tid för ankoms t och uppehåll i ham nen och 

an ll'n l a'" helycltclse eller intresse. Om sådana uppgifll' r förul 

Jämnals vedlerhörande hamnkapten genom agen ter elle r pa 

annat siitl , iir del obehö vligt all inrappor tera dem per gn is l 1ned 

undanlag fiir sannolik ticl för ankomst, någo-t s·om allt id skGII 

medel das. 

Iakttagelser Före ankomslen Lill kanalen skola far tygen störta askn och 

före ingång göra sig av med ·allt adall. Under uppclu'Hl i någon nY lwJll · 
i kanalen. 1 1 

.. 1 
t ·r·· 1 . i ct att 

n-a rna eller under passagen genom ,;aan en ar (e ·or )_Jtt t 

kasla ö,·crbonl aska, kolla·sl , fasta föremål av vad slag det vafil 
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, Jädor papper' eller annat flylgods, som kan bidraga till att 
nta, . l l n . i" . k l . ' 
···rorena valtillet ·l ,;ana en. Etta wn e atl::u JC ' e av opp tran 

1 .~-ttenldoset l er eller slaskvatten, men det är förbjudet att kasta 

'·verbo.rcl burkar, m:atrester, grönsaker och frukt, bröd eller an

o t son> k an medföras ombord, tills man kommer ut i öp
tl·a , 
pen s jö. 

Genom a lt hän Yiinda sig till hamnkap tenerna i kanalham - Föreskrifter 

narna kan man få detaljföreskrifter för navi~eringen genom för navige
ringen. 

kanalen och kanalhamn:arna. 

Neclan följer en översikt över en del av dessa bestämmel

ser, som kunna länkas vara av speciellt intresse. 

H.an1<nkaptenerna ansvara för allt ·rörande hamnen och för- Hamnkapte-

hållanden , som berö·ra sjöfarten i alllnänhet; de skola in- och nerna. 

utk1aPera fartyg, ombesörja .anskaffning av lots , bogserbåtar 

o. s. v., på anm.odan lämna upplysningar om kanalen, seglings

beskrivning och navigering, om pn)Viantering, komplettering 

av vatten, k.ol och olja och annat rörande sjöfarten. 

Befälhavare ooh deras agenter, som önska begagna sig av 

kanalen eller kanalhamn.arna, skola förbinda sig att följa de 

givna fö:r eskritferna, i.nnan deras fa,r'lyg tillåtas' inlöpa i kanalen. 

Vid ett fartyg·s ankmnst till hamnen skall befälhavaren va. Uppgifter 

ra beredd att omedelbart avgiva upply.snin~ om fölJ·~mde: far- so_md läkmnas 
v v1 an -om-

tygets namn, nationalitet, befälhavarens namn, ankomstdag och sten. 

-tid, a vgån gsor t, clag för avgång, deshiination, längd, djupgå-

ende, bTedd , regish~rlonnage, besättnings- och pasagerarelista, 

lastens bes,kaffenhet, sundhetspass och alla obligatoriska skepps

h~11ldlingar. Ett fartyg, som ämnar passera kalllalen, skall fram-

:lS~ mätbrev u tfärdat efter Panamakanalens mätningsregler, 

nar d et elj es t bli·r kYarhålLet, till dess sådan mätning ägt rum 

Och certifik at u tfärdats. 

Far tyg, som för explos,1v eller mycket eldfarlig la.st, skall Explosiv_och 

lJnderra·· t• o • o eldfar hg 
l'a guvernören därom och erhalla til1atels.e att passera last. 



Lotsar och 
navigering. 

Ansvar 
för navige 

ringen, 
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kanalen, ,iJnnan det k an inkla:r'eras. Sådant far tyg sk all 0 111 da. 

gen föra röd fla~g och OllJJ n a llen röd lanterna. 

Fartyg' få ej ankomma eller avga från någon av hamnarna 

vid kanalens ändlplllnlder mellan soJnedgång och soluppgang, 

innan tillåtelse där till länma ls av vederbörande mynd ighet. 

Detta innebär icke, alt ett far tyg i fara }i•r1 förb judet n. ll anlöpa 

dessa hwmnar när .som h els t, men sildana fartyg skola, om sa 

1åer sig göra, giva underrällelse därom per gnist eller på annat 

sätt och om möjligt söka få lots. Ej heller fö religger h inder 

för faJ.·tyg alt mellan solnedgång och soluppgång ankra lät t 

innanför mölon i yl lre hamnen på Allanlersidan eller u lan fö r 

mynn1ingen av den muclclra:de kanalen på Sti llahaYssida n. 

Intel fartyg tillå tes passera kanalen, in- eller ullöpa i nit

gon av hamnarna vid kanalens ändpunk ter, manövrera, ;,kifta 

plats, lägga till eller siitta av från någon brygga, in - ell er n tgi1 

ur någon docka inom kanalområdet u lan a lt ha en av r egerin

gen auktoriserad lols ombor:d. Lots möter ingående fartyg 

på Atlantersidan innanföir' molon och på Slilla-havssidan ulan

för dJen muddrade rännam. Finnes icke lots tillstädes, kan mm1 

ankra tätt innanför moLon eller utanför r~innan och signalera 

efter lots. Önskar man, alt lotsen skall möta utanför molon 

på Atlantersidan, stoppar man och signalerar därom . Sa,·it l 

möjligt bör man i g,otl tid per gnist eller annorledes m cd deht 

sin ankomst, .så att lots kan möta i rätt tid. 

Vid alla tillfällen, när ett fartyg är p å väg i hamnarna eller 

genom kanalen, är befälhavaren, undantagandes v.i.d gång ge

nom slussarna med! därtill auktoriserad lots ombord, ensam an

svarig för fartygets säkerhet, manöver och navigering. Lotsen 

är endast att betrakta som en ombordvmnnde sakkunnig, men 

befälhavaren är förpliktigad att följa de föreskrifter angående 

kanalen, so.m lotsen giver h:on.om. 
Lotsen bör rådfrågas uneler alla omständigheter, da man 

behöver förvissa sig om navigeringen eller för att undgå skad~ 
eller haveri som följd av bristande bekantskap med förhaJlan· 
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c]ena. Sl,ulle befä lhavare, officer eller annan person , som h ör 

till faJ"Lyget , u tan lotsen:s vetskap giva någ,on ordler eller på ege11 

)land vidtaga ändring med avseende ii kurs eller fart, som med

för skada på eget eller anna t far tyg, mudderverk eller egendom, 

eller b],ock erar eller utsätter kanalen ellm· något av dess tillbe

hÖr fö'r' ~ara, göres han ansvarig och far tyget blir belagt med 

kvarstad, intill dess a l t el t till räcklig t belopp är deponerat för 

att kunna täcka va r je l'örlu st eller skada so m ,cJiirYicl ås tadkom 

mits. 
.()å va rje fartyg ha r .sina s~irsk ilda manöYcregenskaper, skall 

befälh avaren eller hans representant alltid vara på bryggan för 

att hålla ]obsen underrällad i sådan t hänseende, så att denne 

kan få de bäs ta förutsättninga•r för al l giva råd angående manö

ver och navigering. 
Lotsen skall på fnunställning icke bloU giva upplysningar 

om förh ål1an den berörande fartygets navigering utan iisen om 

bestämmelser ang~tende signaler, slu•·,,Jr or:h annat a ' ' be tydelse 

för nav~gcringcn. 

Lotsen ä<r skyldig unc~errälla befälhavaren om , att hans 

erfarenhet och kunskaper sta t ifl disposit ion, att han icke k~in

ner d e bri•s l,er, svårigheter och speciella egenskaper fartygel har 

ifråga om manövern, sam l att ansvaret för en si:i k er navigering 

dii.rför uteslutande vilar på befälhavaren , utom d [t slus.sarn:1 

passeras. När lotsen finner, att befälhavaren eller dennes, re

presentanl underlåter a ll följa hans råd och cli.irigenom utsät

ter si tt eg-et eller annat f a ryg eller någon del a v kanalen eller 

dess ma teriel för fara , skall han beordra befälhavaren att stoppa, 

ankra och förtöja , tilh saken h~inskjutit<; tm kanalmyndighe-
lerna. · 

Fartyg skall, ·clå det ärr på väg inom kan:alområdet, pas,serar 

genom slussarna eller tillfälligt är förtö j t under färden genom 

kanalen h a al·t·g·· -· .., d l o t. ll · ·· o ··1 o d .. 1 
, c Ve ' ' OIU10en: or nHJc saso1n 1 .SJ OSS sava pa ac;: 

son1 i maskinrum. 

r Unider gång inom kanalområdet får ingen annan medgivas 

Illträcte till brygga och styrhytt än lotsen och andra represen-

Vaktgöring 
m. m. 
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tante r för kana len, befälhavaren och de av fartygets off icerare 

och besättning, som erfordras för nav,igeri:ng och manÖYer. 

~~~~~~~a~ Fartygen bogs·et•as genO'm slu ssarna, men befäl och besätt. 

ning skola biträda , vinschm·, spel, k ablar och annan nöch·ändjo 

1nateriel s tällas till kanalmyndigheternas disposition . ~ 

I allmänhel användas s·ex 1okomotiv för att dra et t fa rtvo 
, J~ 

genom slussen . Bogserändar göras fast förut, mi.dskepps och 

akterut, d~ir spel och pållare med'g'iva. Två man erford ras Yicl 

Yarje tr,oss , och b Dfälha varen h ar att tiilse aU t illräckl igl med 

folk finnes för detta arbete, in:nan far tyget tillåtes ingå i slus. 

sen. Om bchöYligt kan vederböran de h amnmäs tare skaffa 

extrafolk Lill dollars 2 plus k oSIL per man för enkel tu r genom 

kanal.en. 

Uneler l'ör uts iil tning all i1ntel dröjsmål därigenom uppst[n·, 

tillMas passagerare alt gå ombord och i land, medan far tygel ii r 

för•töjt Yid ingången till .slu ssen , m en sådant är ej tilHt tel , då 

.~ lu,ssarn:l passeras, ty olyckor kmm a därvid inträffa . 

Gnisttelegra- K.on trollen ö,·e r gnisttelegram åligger landsta lionerna. Far-
fering. f , tyge n ·a pn int e t s~itt störa k analens gnistslationcr. Inom l;a-

nalonu~tdlel sk ola far tygen på ord-er upphöra att giva gn islmed

delandcn, ~iven ont d~irigcnom pågående m eddelande aYbrytes. 

Fartygen kunna till och med h elt och hållet förbjudas al l be

g'agna gni.sl·en , df1 dc är.o inom ka nalområdet, för så vil l kana

lens gni,ststalion slöres, och kanalmyndigheterna kun na dess· 

uton1 förb juda a ll gni sttelegrafering utom i angeliigenhell'r, so!l1 

röra kanalen. 

Art a far tyg, som ä ro försedda med gnislapparat, skola un

d er pass·agen genom kanal<en sUindigt hava gniststationen be

mannad, till och m ed om fartyget ligger till ankars i Ga tu nsjön, 

passerar gen.om slussa'l' elLer är förtöj t vid slusskajerna eller 

d d bryggm· i själva kanalen. 

Meddelanden , smn an gå fartygets gång geno m kanale n och 

sjiih·a kanalen, gå före aHa handelsmeddelanden 
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från och med elen l juli 1915 iir det förb judet för fartyg 

i ocearrllfarl och som för ö,·er 50 personer, passagerare ooh be

sättning inräknade, aU lämna hamn i kanalzonen utan att vara 

förse tt med guislappamt med minst 100mils räckvidd och med 

t;:mnpden t telegra'fis.t. 

Enligt am er ikansk lag skall Yarje fartyg mälas och tillde- .Mätning och 

P l l 
.. 

11 
l 

1
.. .

1
. 

1
... d mätbrev 

tas etl anmna ~ana -tna )re' o c 1 er agga a vg1 t or• etsa nuna, · 

innan det tillåtes passera kanalen. Dessa mälbreY kunna a' ilcke

amerikanska fartyg erhå llas i de ras eget lm1cls h amnar eller 

i någon av de s tora hamnarna i För enta Staterna, där tullm yn-

digheterna fått bemyndigande alt mäta bäde egna och I·räm-

mande fim·tyg. Alla ocrtil'ikal äro under kaslade kontroll av ka-

naLen s skeppsmätare. Varj e fartyg bör förskaffa sig sådant 

mätbrev före ankomsten li ll kanalområdet, da en miitning där 

kan medföra Jler'e dagars nppehMl för fartyget. 

Samma styrnings regler gälla för Panamakanalen som för R egler för 

l · t· · F· S styrning. 
:mc ra mr·e arvall en 1 i> ren la ta tern a ; 'mell dc äro nagol m o-

difierade på grund av förhållandena i kanalen. Detta fram -

går av d e try ckta regler, som ullämnas till fartygen. 

F·arlyg, so m gå i samma r iktr11ing, fa icke passera ,·ar

andra utan lot sens m edgivande, och farten g.enom kamli en får 

icke Öv{Jr'skricla följande: 

Colon till Galunstussarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 k nop. 

Ga tunsjön 1000 fots kanaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . li> 

800 . . . . . . . . . . . . . . 12 

j 500 » . . . . • . . . . . . . . . 10 

CuLebrask~i rningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

M. iraflorsjön 6 

;irafl'Orsjön till s lt:s~~~'~'~l· ~, ;~. S~i~l~· ~1~·v ·e~ . : : : :: :: : 6 

ngare vid ank omst Lill och avg.ång från hamn . . . . 6 

ALla bes lämmelser om fa,rten kunna när som helst iindras 
av "Uve · .. .. 
r;· t> 1llOPen ov,er Panamaknnalen, 111en erforderliga under-
<tltelser l" . b . . " .. 

c am m li ,·.a 1 sa fall utfardade. 

Farten i 
kanalen. 



Deviations
tabeller. 
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För a ll säkra navige ringen i tjocka skall befälhavare hav::t 

tillgängliga noggranna deviationstabeller, innan fa.rtyget inlöper 

i kanalen. Kanalens riktning är i SO och NvV, och det är där. 

för lämpligt för fartyg, som därtill ha anledning, att konlrollcr:1 

deviationen kring dessa ku rser, innan dc komma till kanalen. 

Avgifter. Slutligcn l;.an det vara av in t resse att se en uppgift å en del 

Kanal
avgifter. 

avgiftep för kanalen , faslslällcla i .september 1914. 

För handelsfmlyg förande passagerare eller last pr 

neilo reg. ton (100 kubikfot) . . . . . . . . . . . . . . 1 , ~o dollar. 

För handclsfa;rtyg: i ballas·t u tan passagernre eller 

last 40 % därav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,, , 

För krigs fartyg, undantagandes l ransporl far tyg , 

kolångare, lasarettsfartyg och förråd-sfartyg, 

pr cleplacemenls~on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O,r;o 

För armens eller Hot·tans transpor tfartyg, kohlnga

re, liasmeUsfar tyg O'Oh förrådsfartyg, då de 

m~i las efter samma regler som harudelsfm'lyg, 

pr n e llo reg. ton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l ,2o 

Tillägg för däckslast, be riiknat efter det utrymme 

den uppta.r, pr netto reg. ton . . . . . . . . . . . . . . 1,"'' 

Ingen särskild avgift }ir fastställd för passager'are, m en 11 1-

rymmet för pas•sl3.gerare år inbegripet i de t nettotonnage, fö r 

vilket avgiften beräknas. 

Lotspengar. r\ vgiften beriiknas på grundval a Y maximumdjupgat'nde 

och utgör pr fot eller' cJ.e·l chirav, lika med eller överstigande 

6 tum , J ,0o dollar. 

Om lots tages ulanför molon på Atlanlersi'dan beräknas etl 

Lillågg a,. l 0, 0n eliolla r. 
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Sjöslaget vid Falklandsöarna den 8 dec. 1914. 

Så snart uniderrättelsen om undergången av den engelska 

eskadern under ~uniral Cmdock den ' /11 vid Coronel (Chile) 

kanunit tiH engelska amir·alilc le ts kännedom, beordrades ell 

antal fartyg- ur Medelhavs- och HemfloHan att avgå till de syd

amerilwnska farvattnen. Viceamiml, Sir F. C. D. Sturdee, som 

i juli m ån ad till trätt befallning SOII11 chef för >> lhe vVar StatT 

at the Ad'miraiity , , utsågs till eskadlerchef. Den 7 decembel' 

var eskadern sam],ad i Port Stanley å Falklandsöaxna. Kol

niner äade där omedelbart rum, så all sökandet efter den tyska 
o o . 

eskadern skulle kunna la.ga sin början följande dag. 

Sjöstyrkm'nJas sammansättning framgår av nedanstående 

tabQll. 

Engelska 

Sla k . . f Invincible 
.. g ryss m e ........................ .... .. \ Infiexible 

Aldre slagskepp .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. . Canopus 
l e arnarvon 

Pansar kryssare .. .. ....... .. ............. \ if:~:~wall 

Pan d" k k. , f Glasgow 
sar ac s ryssare .................. \Bristol 

Tyska 

{ 
Scharnhorst 
Gneisenau 

j Niirnberg 

l 
Leipzig 
Dresden 

{ 
3 st. transport

fartyg Övriga .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . Macedonia 

Summa deplacement av strids-
fartyg ton.......... .. .... .. ............ 94,450 33,ti00 

Antal å { 20 st. 30,5 cm. 16 st. 21 cm. kan. 
sv ra kanoner ... .. . ...... .. . .. . kan. 

• f 4 st 19 cm. kan. l~ st. 15 cm. , 
" m.-svara , .. .... .. .. .. .. .... \ 50 , 15 , , 

Antal 10 cm. kanoner .. ................ , 52 st. l 32 st. 
Part (st" f 26 ' / •-~3 ' /• (Ca- 25- 22 

ors ta), knop ...... .. .. ..... ...... \ n opus 19) 
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Den 8 december kL 8 f. m . siklad,es frun signalslal iont: 11 ,
1 

Falklanclsiinrna (Sapper Hill) s tyrande nonlvnrl e lt fart yg n1ed 
4 o-ch el! med 3 skorslenar (Gneiscnau och :\ i.m1berg). E11 ge]. 

ska farlygens lägen voro da följa~1dc: 
Mcccedonia, till anka,r·s hingst ut som ulkiksfarlyg; 

/\en/, bevakning'sfarlyg till nnkars i Porl William ; 

lmdncibl'e (fl aggskepp), Jnj'fe:r ible, CarnnrP on (fön\ n de 

konlcramin:tl Stodlcl'arls flagg ) och Cornwaif i Port \Yi lliam: 

Gfasgow och Bristol i Porl Sla nley; saml Conop us n ia n rör 

hamnen. 
Engelsk a eskadern beor:drad·cs kl. 8 f. m. alt Laga upp anga 

i aHa pannor; Kent a ll omedelbart lätta och Maeedania aH 

ankra innanför de s törre fartygen och där avvakta vidare order. 

Vid samma tid hade från tyska fartygen Falklandsöarna 

kommit i sikte. Amioml von Spec hade för avsikt a tt angripa 

engelska eskadern därstädes, vilken s tyrka denne synbarl igen 

underskattade. Känn edom om niirvaron av de engelska slag

kryssarna sa knades. Gneisenau och N ii m berg detach erades 

för att u tröua fiendens styrka. 

Kl. 8,"8 f. m. s.ikla.cles f'l'ån den engelska signalstationen yt

terligare rökar sydvart på 20' dislans (Scharnhorst, Dresden 

och Leipzig). Ken t sändes ner mot hamnmynningcn. Kl. 8, ... 

f. m. rapporterade Canopus, all dc 2 först sik lade far tygen 

(Gneiscnau och Ni.im bet"g) voro på 8' distans och öppnade kl. 
9,2o eld mot dessa p å 10,000 meters avstånd. Canopus skö l 

härunder över d et låga Joandet mellan sig och fienden. Vid 

sam m a tid blevo från öne bryggan å Invincible inne i ha mll(; ll 

de fientliga fartygens masler och rökar synliga över lan drl sö

der' om hallllnen. Avståndet uppskattades till 15,000 m d er. 

Något senare styrde Gneisenau och Niirnberg mot hamm n yn

ningen för att närma sig Kent, men då slagkryssarna observe

rades i h amnen , ändrade de förra å ter kurs och styrde syd\-art 

för atl förena sig m ed de övriga tyska fartygen. 

Glasgow b eol'clrade.s förena s ig med Kent för att observC'I'a 

f,iendens rörelser . 

Kl. 9,, ö lättade övriga enge'lska fartyg, utom Bristol, och 
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-rde ut u r h amnen i följande ordning: Cnrna-rvon, Inflexible , 

sl) ·n cible och Cornwall. D:'i fyren vid Kap Pcmbroken passe
JnVI . 

d ' " svn tcs masler och skorslenar av d e 5 tys ka s irielsfartygen rn· e,..,, .; 
i ]10risonten i SO. Sikten var god , havet stilla m ed en lätt 

NV-lig b rus. 

Amiral von Spce hesli.il all trots fiendens Ö\'erlii gsenh e t 

upptaga striden med .sina båda pansarkryssa re, under det att 

de 3 pansardäckskryssarna dclacheradcs för aLl söka lll1dkom

JJ1a. De engelska slagkryssalil1as höga far! lorcl e i va rj e fall 

förh indrat möjligh eten alt undkomma med hela s tyrkan . 

Kl. 10,20 f. m. gav amiral SLurdee signal om allmän jakt. 

SlagkrystSarna styrde med 20 knop ut förbi Kent. earnarvon 

intog plats efter dessa. Glasgow beordmdes att h ålla sig· på 2' 

avs tånd från Invincible, och Inflexible atl laga plats s-tyrbord 

om fl3'ggskeppct. Kl. 11,27 på f. m. rappor terade Bristol, att 

3 tyska transportfartyg voro i sikte. Delta far tyg beordrades 

då a tt taga befäl över Maccclionia och att förstöra fiend-ens 

transpo.r tfartyg. Kl. 12,20 på e. m . b eslöt engelske amiralen alt 

med de båda slagkryssarna och Glasgo'v angr•ipa fiendens pan

sarkryssar,e och kl. 12,.,, då avs tåndet var omkring 16,000 me

ter, gavs order om elds öppl11andc. Kl. 12,"" föllo dc första sk ot 

ten från .slagkryssarna . Uneler en och en h alv timme p :''!gick 

de11ina eld, va•t'tmdcr aYstfmden. ej undlerslego 14,000 meter. 

Någon större efl'ekt synes ej h ava uppnå LLs. Kl. 1 ,2 r; e. m. gi

rade die tyska p ansarkryssaTna 7 streck babord hän till nordlig 

kurs, under det all dc 3 pansardäckskryssarna girade till SV
lig kurs. 

Kl. '/2 2 e. m., då den egen tliga striden började, finner man 
sålunda 3 grupper. Den första gruppen bestående av de 2 

engelska slagkryssarna samt Carnarvon jagm1de o·ch i strid med 

de 2 tyska pa;111sarkryssarna ; den andra gruppen Dresden , Niirn

~~rg och Leipzig med högsta fart sökande undkomma SV-vart 

o an, jagadie a:v Gla.sgow, Kent och Cornwall samt d en tredj e 

ru,ppen BrisLoJ och Maeedania beskjulande fi endens Lransport-
artyo u·t f" p p o a1n: or o·r t l eaS'm11t. 



-- 148 -

1 :a gn1ppen: 

Kl. 1
/ 2 2 e. m., sedan tyska s tyrkan delat sig, öppnade d 

båda engelska slag,kryssa rna eld och jagade med 24 kno e 

Scharnhorsl och Gneiscnau. Tnflexiblc och Invincible g i n o~ 
h är vid i enkel koLonn, likaså de tyska pansarkryssarna, 50~11 
besvarade elden. Under d~nna eldstrid ökades avstånd en lllcJ. 

Jan de båda styrkorna från omkring 12,000 till omkring l 5,0oo 

meter. Kl. 2, 10 e. m. gjorde tyska kry sarna 10 strecks san1
. 

tidig gir styrbord hän; str~dspaus uppstod, uneler vilken jakten 

fortatles. Efter en halvti mme (kl. 2,+, e. m.) öppnade engelska 

slagkryssarna åter eld, vilken U \ ' tyska fartygen besn lrade, 

efter ytlerligaPe lO min. (2, 5 5 e. m.), sam tidigt som dessa gen0111 
samtidlig babords gir åter bildade enkel kolonn. 

Seclan denna artill eristrid påg·ått omkring en halvti mme, 

hade de tyska fartygen blivit .svårt skadade av 30 cm. projek. 

tilerna och girade omk•ring 10 streck styrbord hän fö r alt få 

andra (styrbords) S>idans ar tilleri alt bära. A Scharnhorst Ilade 

en skorsten blivit bortskjuten och elden blivit lös å flera plat

ser, varjämte p1r1ojektiJ.crna slitit gapande hål i sidan. Nf1gra 

minut.er eflcr kl. 4 e. m. fick hon S•lark slagsida, och kl. 4,11 

e. m. gick fartyget till botten . Amiral v·on Spee med hela be· 

sättningen följde henne i djupet. Gneisenau passer:aclc den 

sjun kande Scharnhorst på bortsidan från de engelska far tygen 

sett och fortsatte ensam striden mot övct'makten ännu lineler 

en ti:mmes tid. Vid fem tiden på e. m. avtog Gneisen aus eld 

märkbart. KL 5,1 5 e. m. erhöll hon sin .sista träff p~t In vincible. 

Strax därefter fick hon sbark s tyrborels slagsida, farlen sakta· 

des, deLslågor slogo ut här och dä'L Am iral Sturclee ga v nu 

order om eldens upphörande, men innan S1ignakn hann hissas, 

började Gncisenau åter a tt skjuta med ännu tjänstbara kano· 

ner. Efter några minu ter hade all ammunition biiviL förbrU· 

kad. Inflexible, Invincible och earnarvon närmade .sig nu de1l 

sjunkande motståndaren, å vilken besä ttningen samlats å däcJ;. 

Kl. 6 c. m. sjönk fartyget, varvid 200 man kastade sig i 'a tlnel· 

Av dessa räddlades störr·e delen av de engelska fartygen. f)l 

del avleclo snart på grund av dc utståndna strapatsernn . 
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2:a gruppen: 

A v de engelska kryssarna, som jagad·e de 3 tyska pan.sar

däcl•sk ryssarna, öppnade Glasgow med sina 15 cm . ka:noner el

den kl. 3 e. m., då wv.ståndet till det närmaste av fiendens far

lyg (Leipzig) minskats till omkring 11,000 meter. Leipzig be

sköts nu under en limmes Lid av delta fartyg. Kl. 4, 17 öppnade 

äve'll Cornwall eld 1not Leipzig, under det att Kent beordrades 

jaga Nii1t'nberg. P å grund av de stora avstånden kunde Leipzig 

uthärda elden under flera tJimunars tid. Först kl. 7,1 7 på e. m. , 

då den tyska kryssaren s.tod helt ibrand, upphörde elden och 

kl. 9 e. m. sjön k hon. Endast 18 man ble,·o räddade. 

Kl . 5 e. m. kunde Kent öppna elden mot Niirnberg, som be

svamde dlenna. Efter l 1/z timma:s beskjutning var hennes 

motståndskraft ullömd, och hon upphörd e att skjuta . Kent 

inställde nu (kl. 6,,lG e. m.) elden och närmade sig den brin

mmde Ntirn:berg. Då flaggan ännu blåste, öppnade Kent · åter 

eld på 3,000 meters avstånd. Efter ytterligare 5 minuter in

ställdes elclien, då tyska flaggan halades ned. Kl. 7 m e. m. 

sjönk Niirnberg, 12 man räddades, av vilka dock enelast 7 Ö·ver

levde. Kent hade 4 dödade och 7 sårade. 

Undet' tiden hade Dr-esden tack var~ sin något högre f,art 

gått ur sikte. Gasgow .sökle, seelan Leipzigs öde avgjor ts, jaga 

henne. T1intagm1de dålig sikt omöjliggjorde emellertid delta. 

3:e gruppen : 

Av de tyska transportfartyg·en blevo 2 sänkta av engels

männen - ång1aren Baden och San ta Isabel- , sedan besätt

ningarna rädldals. Det tredje kunde ej påträffas. 

. De engeLska förlusterna hava ej offentliggjorts. EmeHer

hd uppgives att Irwincibl·e erhålli.t träffar av ett flertal 21 cm. 

skott, samt att Glasgow oah Kent erhållit en del skador av 10 

crn. projektilerna. 
A. 0-g. 

Tidsk1·i{t i Sjöväsendet. 10 
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Nordsjöslaget den 24 januari 1915. 

Den 23 januari gick en tysk .sjöstyrka, vars huvud styrka 
utgjorcl!es av s1agk·ryssare, till sjöss synbarligen i avsikt all före
taga opera.bioner mot ·eng:el.ska kusten . Denna styrka blev emel
lertid påföljande dag upptäckt av engelska bevakningsfartyg i 
No11dsjön. Då engelska slagkryssare kommo tillstädes, följde 
den största sjöstrid, om hittills utkämpats under nu påg~1ende 
krig. 

Tyska fartyg·en tillhörde >> 1-Iochs·eefloltes >> spaningsaYdel-
ning under konteramiral Hippers befäl och bestod av följande 
fartyg: 

Slagk ryssarna Seydlitz (flaggs.kepp), Moltke och D erfil in-
ger samt pansarkryssaren Bhicher. 

Pansardäckskryssarna Kolberg, Stralsund, Graudenz och 
Rost,ock (de 2 sen;a1r1e dlellogo ej direkt i slaget); samt elt antal 
jagare .och undervattensbåtar. 

Av engelska fartyg deUogo: 
1 :sta slagkryssareeskaclern, L i on (flaggskepp), Pr i n cess 

Roya·l, Tiger, New ZeeJ.and ·och Indomitable. 
Å d en förstnämnda blåste viceamirial BeaUys flagg; 

N · h Bir-pansardäckskryssarne Southampton, otlm.g am , 
mingha'm och Lowesto.ft; commodore Goodenoughs »hroad 
pennanh blåste å Southampton; 

samt de tmder commodore Tyrwhitts befäl stående pan· 
sardäckskryssarna ArethuS'a, Aurora och Undanted tillika med 

ett antal jagare. .. .. o •• • al, 
En1gel•ska sjöstyrkan var den tyska overlagsen saval 1 ant 

som. i artilleni, och fart. 
I morgongryningen dlen 24 janua·ri upptäcktes från d<l 

tyska Hitla kryssan1a, vilka tillika med jagarna gingo som ]:)c· 
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vakning framför kryssarna, fi·endens mindre fartyg (A•r'ethusa 
och jagare). ArtiUeristrid uppstod kl. 7 '"" f. m . mellan Ko~berg 
och Aurora . Den förre öppnade eld en, vilken 3 minuter efterå t 
besvarUJdles av den engelSika kryssaren. Eldblixtarna observe
radies från engelska huvudstyrkan, varjämte Aurora rappor
terade ~i11 amiral Beatty om siktade tyska fartyg. 

Sla.gkryssarna styrde då m ed 22 knops far t SSO-lig kurs 
nwt ·dessa , varjämte cle mjndre kryssarna och jagarna fram
sälldes för att söka kontakt m ed fiend en och inrapportera dess 
111anö·vr a>L Inom kort lwmmo rapporter från Soulham.pton, 
Arethusa och Aurora om lyska st)"rkans sammansättning av 
Jagluys.saTe, lätta krys•sare och jagare samt att denna styrka 

styrde NV •OCh dlärefter, au kursen ändrats till so. 
Såväl Aur:m'a som Kolberg hade erhållit flera träffar, vilka 

dock gjort ringa skada. Då från Stralsund härunder till amiral 
Hipper inrapporterats, aU förut om styrbord 8 sto>ra fientliga 
fartyg .siktats, beorclTades kursändring ~ill SO mot tyska kusten. 
Först gingo Kolberg, Stralsund, Gr>audenz, Rostock och torped
båtarna, varpå Scydlitz, Moltke, Derffllinger och Bllicher följde. 

Sla.get lwm därefter så gott som uteslutande alt utkänupas 
mellan de större fartygen och blev en artilleriduell med svårt 
artilleri. Av dylikt förfogade resp. styrkor över följande pjäser: 

Engelska Tyska 
34,3 cm. kan. . .. .. ..... .. 24 st. 
30,5 ............ l() 

" 8 
28 ............ 20 
21 ............ 12 

Eng·elska slagkryssarna salt e högsta fart, och tyska krys
sarna siktades från dessa på babords bog på 14' distans . Far
ten ökades till 28 1

/ 2 knop. Efter en timmas tid hade avSilån
det (kL 8,52 f. m.) m ellan främsta engelska slagkryssaren (Lion) 
Och tyskarnas slutare (Bliicher) minskats till 18,000 meter. 
Lion öppnade eld på detta stora avstånd medeJ,st avsk jutande 
av enstaka skott med jämna mellanrum. Under en kvarts tim
lllQ föUo skotten för kort, tills kl 9,0 f. m. den första träffen 
~hölls å Bliicher. Lion öv·ergick då till regelbunden salveld. 

l. 9
,14 besva<r>ade tyska pansarkryssarna elden. Efter ytter-
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Tigare 5 minuter öppnade Tiger och därefter Princess Royal 

e1d mot Bhicher, under det att Lian överflyttade sin eld på 3:e 

fartyget nerfflinger) i fiendens formering. Tyska pansark rys. 

sarna hiJdade nu flanld.orme11ing med formeringslinjen vinkel

rätt mot skottriktningen (se fig .). Afståndet var omkring Hi,Ooo 

meter. Tyska farlygens eld koncentrerades mot Lion. 

INDOI'li1ABLE. 

NEW ZEALAND. 

TIGER. 

PRINCESS ROYAL. 

LlON . 

'/ 

l 
l 
l 
l 

+ 
-.....;::./ BLUCHER. 

~l DERffLINGER. 

'J 'f MOLTKE . 

........ , SEYDLITZ . 

Efter 1
/ 4 timme, då även New Zeakmcl deltog i eldgivningen 

mot Bli.icher, överflyttade Princess Ro·yal sin eld på Der:fl'J inger. 

Avståndet hade under denna kvart endast minskats 500 meter. 

De mindre engelska kryssarna och jagarna hade under 

Liden intaglit plats på slagkrys,s-a'rnas babords låring. Då tyska 

jagarna syntes hava för avsikt att anfalla, framgingo Meteor 

och övriga engelska jagare av M-klassen o.ch avvärjde an falle l. 

Omkring kl. 9,4:; f. m. var läge t följande: 

Blueher hade erhållt ett flertal träffar, däribland en svår 

tr~i fi' i maskinen och hade börjat sacka ur formeringen. A ven 

Derfilinger och Seydlitz vo·ro träffade. A den förra h ade en 

proj ektil träffat unelerdelen av aktra tornet, varvid därvarande 

ammunition exploderade och personalen dödades och sårades 

i stort antal. L1iJ01111 och Tig,er besköto Seydlitz, Princess Royal 

Derffiinger och New Zea,Jand Bli.icher. Under skydd av röl•en 
f" från de tyska jagarna giraide de tyska kryssarna till nord 1" 

kurs, därigenom ökande avsrtåndet. Engelska slagkryssarna 
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. n.cle till kurs NNV. Sa:mlidigl framsändes tyska jagarna till 
<1Jr•• . 
" j'all viikel avsiog:s av Lian och Tiger. De mindr·e engelska 
•1H ' ' 
;,,ryssnrna höllo· ~ig hela tiden på fiendens baborcUs låring för 

att hål1a känning med och anfalla farlyg, som Lill ävenlyrs 

tvingades gira ur l-injen. Efter ytterligare en timma (kl. 10," 

f. m. ) beordrades Inclomitable att aa1faUa Bli.icher, som nu aY

sevärl sackat ur f,ormeringen. Bli.i.cher sjönk eftm• en ärofuH 

2 timmars strid. 
Kl. 10,s4 f. m. observeraides undervattensbåtsperiskop pa 

Lions styrbords bog, varför amiT'al Bealty anbef~::11lde gir ba

bord' hän. 
Kl. 11 ,3 f. m. Dick Lian maskinskada och styrde ur linjen 

mecJI NV -lig kurs. På parallella ostliga kurser fortsattes artille

rish-iden av övr'igla slagkryssar e, tiLl dess närvaron a v tyska mi

neri111gar ooh uncl enattenbåtar tvingade de engelslw fartygen 

att avbryta striden. 
Då Lian blivit skadad, embarkerade amiral Beally å jaga

ren Attack och förd'es ruv denna kl. 12,2 \) e. m. ombor'd å Prin

cess' Royal, där amiralens flagga h~~ss·ades. Lian togs seelermera 

på bogsering av Indomilahle. Av Bhichers besättning blevo 

128 man räddiade av Arethusa och engelska jagare. 

Ett tyskt luftskepp kastade under striden bomber på dc 

engelska fartygen, dock utan at:t synas hava åstadkommit nå

gon skada. 

Tyska flottan hade således förlorat pansarkryssaren Blii.

cher, vm jämte Derfilinger och Seycllitz erhåll i t en d'el slmdor 

av sådan beskaffenhet, att dessa kunde repareras, utan ::rll 

docka fm'tygen. 

A engelska sidan Yar Lion svårt och Tiger mindre sYårl 

skadad. Amiral Beatty uppgiver i sin rapport att skadorna ~t 

den förra förhindrade en fullsländig seg.er. J döda och svår! 

sårade hade förlorats å Lian 4 man, å Tiger l officer och 7 

rnan samt å Meteor 4 man. Lätt sårade voro å dessa 3 fartyg 

3 officera<re och 30 man. 
A. 0 --g. 
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