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Marinen under sistförflutna året.
(Forts. från sid. 20 häft. 1.)

II F)

Marinstabens verksamhet.
Bland ärenden, till vilka förslag utarbetats mom staben,

ma

n~imna s:

fa r tygs indelning, livslängd m. m.
fredsområden för kustfästningarna,
marinens bokorder,
motorbåtstrafik,
rekryteringens främjande,
r eservstat för marinen,
rcservofi'icersinstitutionen,
organisaHon av marinens, flygväsende samt av det frivilliga
·uotorbå t s väsendet.
Und er året ha.v a nya upplagor av U. M. F. I A ·och B samt
av >>S ilhu etter av Sveriges och dess grannländers örlogsfartyg »
utgivits , varjämte genom marinstab.ens fö rsorg utarbetats >> Flot1an och dess bemanning».
Onmstående förteckning upptager endast ett fåtal avgivna
betänkanden, och i densamma :ilngå ej förslag, utarbetade enligt
"ln:strul-::iion för marinstabens verksaon'lhet i fredstid », ej heller
förslag och utredningar av hemlig natur.

------

·X·) III och följande avdelningar äro hämtade ur »Berättelse
~ vad i rikets styrelse sedan sista lagtima riksdags sammanträde
81
g tilldragit» av den 19 januari 1916.
Tidskrift i Sjöväsendet.
8
0
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IV.

v.

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

Marinens övningar och undervisningsverk.

Furslag Wl:
instruktion för de värnpliktigas övningar vid' kustartilleriet;
s~irskilda föreskrifter för kustartillerie ls värnplikt iga u nder
ljtinstgiiring;
nt·ocrram för kuslartillerikadetll} utbildning ;
heslämmelser för kustartillerikadetts utbildning omb ord å
flottans fartyg;
pln n för kustartilleriets övningar;
rc~·lemente för kustartilleriets skolor och övningar ;
ln~ngörelse angående antagning m . m. av befäl i kustartillc.
ricts reserv;
indelning a v kustartilleriets truppförband i bataljon el och
kompanier; samJ
re], rytunelen isning.
'

o

"

Yitwnden över:
förslag till vissa [ltg~irder beträffande rekryteringen ;
förslag till bestämmelser för bokorder för marinen ;
förslag till stadsplan för Vaxholms stad;
dc åtgärder, som måste vidlagas inoml kustftistning arnas
skydelsområden för deras beYakning;
. förslag till vissa föreskrilfter med anledning av ikra fllrädcmdet aY den nya strafflagen för krigsmakten.
Utöver oYan angivna förslag och yttranden har inom stall en YerkslälHs ett flertal utredningar av mindre betydelse. var·
jiimte därstädes utarbetats:
föreskrifler för uttagning av värnpliktiga till ekon omi- or;h
hantYerksa vdelningarna; samt
plan över fördelning av lönerna för kustarlillericts man·
skap.
rif
Slulligen hava åtskilliga förslag och yttranden av h el11 1"
n fl Lur utarbetats.

Flottans övningm och undervi'sningsverl.-.
FJoLLan har fortfarande till slörsia delen varit mobiliserad'
fiir 11 eulralitc tsskydct. A de med Hnledning härav rustade fartvgen h ava, i den omfattning så lämpligen låtit sig göra, varit
:;nordn ade sl.:jut-, signal-, torped-, undervattensbåt-, min-, maskin-, koTpral- och rekryts kolor sam l yrkeskurser· f ör säuäl
sjömans kårens nwnskap som i tjänst vorande uärnplil;tiga, va rjämte underofficer- , korprnl- och rekrytskolor för personal av
nyssnämnda kategorier jäm Y~i l varit rmordnacle vid flottans stationer.
V openöuningcn för de uärnpliktign ha va :ii övrigt vari t anordnade jäm1ikt § 27 viirnpliktslagcn, varförutom med anledning av flottans mobilisering viirnplik liga varit inkallade till
tjänstgöring jämlikt § 28 värnpliktslagen.
Samllig1a skeppsgossms undervisning har till i maj månad
försiggått vid skeppsgosseskolan i Karlskron a. Efter sommarömin gamas slut i september återförl1ytlades Marstrands skeppsgosse kår tillhörande skeppsgossar lill ·M arstrand och har från
början a v sistHelna oktobe r ut bild n ingen a v skeppsgossarna ägt
l'llm enli gt grillande utbildningsplan Yid skeppsgosseskolorna i
1\arlskrona och Marstrand.
För skeppsgossanms övande har under tiden nutj -,-september varit samrnanclrag.ci11 en skeppsgossecrudelning, bestäenclc av
Örningsfar tygen Najaelen och Jarramas samt ÖYningsbriggen
Gladan, Yarförutom en d el skeppsgossar ö\·a Ls :'\. mobiliserade
sjöstyrkor tillhörand e fartyg.
Siökrigsskolans verksamhel saviii i ]and som. ombord har
fortgått enligt utbildningsplanen , ym·vid sjökadetterna övats om1J.Ord å fartyg ingående i dc mobiliserade sjöstyrkorna. Fr:"tn
SJökrigssk olan hava uneler åre l utexaminerats nio sjökadetter
Och en kustarlillerikadett.

-
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med a nledn ing Qy
Unde rvisn ingen i s]ökr igshö gsi·o lan har
lld.
·nott ans forts atta mobi liseri ng varit instä
nisah on samt u tbih!.
orga
Mari nens flygv äsen d e h a r e rhåll it
och fl ygb å tsm askj.
n ingen av fl ygbå tsför are, flygb å tspan are
nis ler ordn ats.
ÖYriga sjöm ätFör arbe ten m ed militä rleele r ä vens om för
ning ar hav•a s~irskild'a farty g varit Tusta de.
J( ustar tiller iets

sl.:olor och övnln gar.
l

r och övnin gar
För den fast anstä llda perso nalen hava skolo
forlg ått enlig t gälJia nde bestä mme lser.
Yarit anor dn ade j
Vape növn ingar för el e värn plikt iga ha va
hava värn p lik.
ämte
enlig het med § 27 värn plikt sla gen. Därj
§ 28 viirn pliktslngcn.
Liga varit inkal lad e till tj binstg öring jäml ikt

etena s besk affen het; .
dessa arbe ten torde, med häns yn till arb
]liir ej böra lä mnas .
c) A.rtillerln wter iel, minor, torpeder m . m.
e fart yg
En del artill erim a teriel för und er bygg nad va rand
]J&r lever erats.
artill eriam mun i r
Kom ple tterin g av farty gs och fästn ingar s
tians utred ning har ~igt ru m .
affat s .
Di,·er se min - och torpe dmat eriel har ansk
VII.

Sjökarteverket.
n.
otillr äckli g: tillgå ng till p erson al från flotta
unän
tat
resul
l're
hava nnde r 1915 mätn ingsa rbete na givit minc
pa st kunna t hålla s i
der föreg åend e år och byrå- arbet ena knap
ti:illas p å sjöka rteve r-jämn h öjd m ed de fordr ingar , som böra s
arbe ta med' mins kad:
ket. Samt idigt med att kartv erke t nödg ats
et inga lund a visat
erk
P.erso~1 al har sjöfa rtens ansp råk på kartv
i det att trafi ken
,
sJg mmc lre än und er n orma-la omst ändig heter
väga r än d e vanli ga ,.
haf.t b eh ov av att söka sig fram på anch a
ifi erade sjöko -rt och
van geno m u pps lått b ehov a v särsk ilt modt
ägt rum. Avsä tte1.1 störr e avsä ttnin g av s jöko rt än vanli gt
n ovem ber 1915
15
arijanu
l
tungen av sjöko rt und er ti den
r mots varan de
unde
än
l~ar sålun da varit -omk ring 12 % st ö·r re
varit den
gen
tH.~ 191 3, unde r vilk et sistn ämnd a år avsä ttnin
storsta, som dittil ls, för ekom mit.
uto-ivils.
Enda st e tt nytt sjöko rt har unele r år et
huv~dsaklig·en vid
. Sjöm ätnin gsarb etena· hava föret agits
·
knst
och Karl sham n , m.en
s .· en av Blek mge m ellan Karl skro na
«ar hava där]' ämte
knin
dersö
Pl~dcla mätn inga1r och ..grun tdun.
,
b
lllfort o . St kh oms
' sl.'argå rd, 1 Ahus bukt en, vid Ysta d och
" l ' oc
-c,.
l <~Ister b
l
"l
t · G..
agda ytv:i&len:
o sam 1 o ta a v oc 1 Väne rn. Sam manl
:
:tv de uppm ätta områ dena har utgjo rt
P :'i grun d

VI.

riel.
Utveckling och underhäll av marinens mate
a)

Farty g, hus och cmclra bygg nader.

ld krigs mate riel
Besik !ning av fö r sjöfö rsvar els beho v b estäl
enjör er.
har forlg :llt lmde r insee nde av mari ning
vVas a, Manl igheten,
tarna
arbå
pans
Mod ernis ering sarbe ten å
Drist ighet en och Oden hava utför ts.
Victo ria haYa
För pans arbå t·a.r na Gust al V och Drot tning
t Tum.
'issa best~illningar av m ateri el m. m . äg
iner b estäl lts .
mask
och
skrov
För två jaga r e h ava
del arbe ten u tförts.
en
hava
ret
För unde rvatt ensb åtsfö-rsva
en, vilka ii ro atl
arbet
dc
Vid flotta ns varv hava , utöv er
rbålt och kl a rgöring
h änfö ra lill mate rielen s r epar ation , unde
e ten utför t s m ed dii r·
för ex pedil ion, v:issa mera omfa ttand e arb'
för till buds slåen de m edel.

. b) Kust fästn inga rna.
h ava u n el er i\r~t
Arbe ten med av riksd agen b evilj a de m edel
are redo görelse fol
-utfö rts och delvi s avslu tats. Någo n närm
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4,4 s kv. -m il
sl-;nla 1: 20 000 och större skalor
3,;G
·
·
·
·
·
·
·
·
....
1: 40 000- 1: 80 000
1,s3
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1: 200 000 . . . . . . . .

VIII.

Lotsverket
Skags och Örnsköldsviks lotsplatser inom nedre norra lo ts.
distrikle t hava från och m ed den 15 maj 1915 sammanslagit s
till en lotsp la ts, b enämnd Sk ags lotsplats, och Gullholmen s lo tsplats inmn västra lo tsdis lriklet har från och med elen 1 npril
1915 indragits. Med a nl edning ·h ärav h ava erford erliga ii nd.
rinsar vicltagi ts i lotsledsförteckningen.
Vid vartdera av Gärcl sgrundet, Västra Finngrundsbanken
oeh Ostra Finng ru ndsbanken ha,r utlagts en lysboj .
För vartdera av Lilla Middc'lgnmd och Stor::1J Middelgru ncl
har i s tället fö-r förutvara n de lysbojar anskaffats en k ombi nerad
lys - och l·judboj och för Persgrunden en lwmbineracl: ly s- och
ljudboj, vilka bojar dock under år 1915 icke blivit utlagda .
D et under år 1914 under byggmtrl vnrand e fyrskepp et har
färdigbyggts , men har de lsamma under år 1915 icke bli-vi! ul·
lagt ~t sin station ulanför Ölands södra udde.
Vid Understens fyrplats hava uppförts nylt fyrtorn och n ytt
hostadshus för fyrmästare. Vid Arh olma lotsplats har u ppassningen flyttats fr å n Källs,kären till Simpnäsvik, varest u ppassningsstuga med uthus, lotsutkik och lolsha1111n anorcflnab . A
Högs kär vid Arholma har uppförts en 4: e ordningens ag.tfyr.
Genom uppförande av 6: e or,dningens agafyrar vid Iglels la,
Egilsholm och Regarn ävensom tv å fotogenfyrar vid Vi ad och
en fotogenfyr vid Nothol-men har fyrbelysningen i Söder liiljeleden fullständigats. Belysnin g av en n y farled från sjön ös ter
om Häfringe till Örsbak en ha-r anordn a ts genom en 4 :e ord niegens agafyr för Hartzö-Enskär, 6: e ordningens agafyr a
Lillh ~ui nnarsgrund och norra MasldubbshiUlan s-amt en 4: e ordningens agafyr å Trutbådan . Vid Grässkärens agafyr h ar tor-

net ]'töjts 5 meter och fyrapparaten, som förut var av 6: e ordningen, ersalts med en apparat av 4:e o r dn in gen. Belysningen
i Uddeva llaleden har fullständigats genom fyra n ya 6 :e ordningens agafyrar, anordn ade å Snöholm en och Galtarö samt vid
svansund och Strandanäs. Vid 21 foto-g enfyrat· uta n b evak11ing har införts ngal jus.
Vid Stora F j ~icle rä ggs , Faluddens och Kullens fyrplatser
uppsatts mistmaskin erier för k omprimerad luft sam t vid
lloborgs och Hallands Väde rös fyrplatser knallapparater för
mistsignalering.

ha\'H

IX .

Navigationsskolorna.
Vid rik ets navigationsskolor hava under läsåret 1914- 15
Yarit in skrivna i navigationsavdelningen 196 elever, av vilk a
32 utexamin era ts såsom sk eppare, 59 såsom. .styrmän och 57
såsom sjökaptener samt i maskinistavdelningen 152 €lever,
av vilka 28 avlagt 3:e m askinis lexamen, 55 2:a maskini-s texamen och 50 l :a maskinistexa.men. Antalet av dem, som , utan
att såsom elever ha va tillh ört skolorna, anmält sig till undergående av examen , har utgjort 15, av vilka 1 avlagt sjökaptensexam en, 2 s tyrmansexamen, 2 2 :a maskinistexa-m en och 6 3:e
maskinislexamen. Dessutom hava 6 person er avlagt särskild
exam en i maskinlära samt 123 skepparexamen av 2 :a klass .

x.
Nautisk-meteorologiska byrån.
. Under år 1915 h ar Furuögn mds nya Yattenh öjdregistrcf
t'
l'tnc'sst
t>· a 1011 ullbordats och trätt i verk samhet.
, _D et und er föregående år p:"tbörjade samarbetet m ed hydrof ortsalts 1· b e'
· · en l1ar under aret
· lw lwmmt-sswn
· l og1s
gtafJsl·
' ,_ l) lO
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tydligt utsträ ckt omfattning] samt på senaste tiden lett t ill ett
nära samarbete även med det danska m ·e teorologiska institutet.
Samtidigt hava de utav marinstaben påkallade strömundersökningarna på västkusten fortsatts och redan lämnat aYseviirda
preliminära resultat.
Arets magnetiska rekognosceringar hava dels framgått ut.
efter landets västra och södra kuster, dels omfattat detalj un.
dersökningar över stäringsområden i Dalaröleden och å fl era
ställen p:J ostkusten. Variationerna i den magnetiska dek lina.
tionen hava under hela året följts medelst byråns fotogr afi sk t
registrerande deklinationsvariometer.
Instrumentkontrollarbetet har under året fortgått i allt_Fimt växande omfattning på alla av detsamma berörda områden . Antalet av intill den 18 december under året undersökta
fartygslantärnor har uppnått siffran 1,945 och för·e ter fullt 50
'fr· ökning över 1914 års siffra.
l övrigt hava byråns arbeten fortgått enlig1t ungefär s am ma
plan, som följts under senare år, dock med d,e inskränkningar,
som vållats av det rådande krigstillståndet.
Till uppförande av en ko1npassprövningspaviljong i Malmö
hava stadens myl1digheter beviljat nödiga medel, och har b yrån
överlämnat ritningar till densammar.
Antalet fartyg i transoceanisk fali, som föra meteorologiska
och hydrografiska journal•er åt byrån, har även under år 191&
ytterligare ökats.

XII.

Kommitteer.
l avseende å kommitteer, som av Kungl. Maj :t på före-

dragning av chefen för sjöför.s.varscJiepartementet blivit tillsatta,
och liknande beredningar, vilka blivit, på grund av Kungl. Maj:t>
JJemyncligande, av nämnda chef tillkallade, är följand e att m ed·
., l
t.e,a:

-
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1 :o) Sal;l;wmiga för utredning rörande förenkling av '111Clrint'ns redovisningsväs ende 111. 111.
Genom Kungl. brev den 4 juli 1910 bemyndigades chefen
för sjöförsvarsdepartementet att tillkalla tre sakkunniga, varav
en ordförande, för utredning rörande förenkling av marinens
redovisningsvåsencTe; nch blev o härtill dlen 12 juli 191 O utsedda
s taL~kommissari·en Chr. L. Tenow, dåvarande kaptenen, numera
komm endörkaptenen av 1 :a graden J. C. Schneicllcr och marinintendenten av l :a graden R. C. T. Näsman.

Vid'a re uppdrogs genon1 kmigl. brev den 28 april 1911 åt
bemälda sakkunniga att vid fullgörande av omförmälda uppdrag jämv äl taga under övervägande frågan, huruvida revision
av marinens räk enskaper och förva.ltning kunde så ordnas, att
en på samma gång oberoende och sakkunnig granskning kunde
vinnas, eventu ellt genom överflyttande av revisionen på civila
händ er utom marinen, samt därutinnan framställa förslag.
Den l augusti 1910 förordnades marinintendenten av 2::t
graden G. Lunden att biträda de sakkunnig;a .
Den l oktober 1911 har kommendörkaptenen Schneidler
upphört att deltaga i arbetet och efterträtts· av kaptenen G.
Ekelund.
På grund av bemyndigande i kungl. brev den 18 juni Hl15
har dåvarande kaptenen, numera. majoren K. Z. Rönblom den
Hl i sistnämnda månad av departementschefen utsetts att deltaga i arbetet beträffand'e kustartilleriet.
De sakkunniga hava verkställt utredning jämlikt nådigt
bre\· den l oktober 1914 med anledning av vad 1914 års riksdag uttalat i fråga om bekläd~1ad!s.förrådcn vid flottans stationer
samt avgivit på denna utredning grundat underdånigt yttrande
och förslag (den 15 september).
. På grund av nådig; remi:ss elen 10 apri.J 1915 av de sakkunl1Jgas den 15 november 1913 avgivna betänkande III (innefatt~de förslag till förändrat r·edovisningssystem vid flottans stahoner) samt de däröver av marinförvaltningen ·och vedebörande
stationsmyndigheter avgivna yttranden hava de sakkunniga:
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verkställt omarbetning av det förslag till ändringar i r cgle.
m ent e för marin en del I , vilk et såsom bilaga A m edföljde n äm n.
da he länkande ;
uppgjort förslag till anvisnh1gar jämte •e xemp elsamlin g l'ör
verksladsbokföringen vid fl o•ttan s varv ; sa mt
avgivit underd ånigt utlåtand e (den 21 sep tember) åtföl jt ay
spccial,motivering över verkställd omarbetning av del ur.
spr un gliga förslaget till ändrin gar i reglem ente för m ari ne n,
.del I , och
omarbetat förslag till ändringar i cl'ella reglemente.
På grund av ämbetsskrivelse den 1:3 juni 1913 från ch el'cn
hava de sakkunniga
sjöförsvarsdepartementet
för
lag till nya r edovisni n gsform ulär
förs
avgtivit
utarbetat och
för sjökrigshögskolan, .sjökrigsskolan och s jöka.rlcv erk et.
Vidare hava de sakkunniga
a vgivit yttrande till chefen för sjöförsvarsdepartem entet
·ÖYer r emitterat förslag till n ya r edo·visningsformulär för sjökrigssk olan ;
ut a rbetat och översänt till stationsbefälhavar na i Ka rlskrona och Stockholm förslag till fö.r ändrad bokförin g aY till
fiollans fartyg fr ån. stationernas förråd utlämnad povi:m t och
ma terialutrednin g;
verkställt utredning och uppgjort för slag till ändrin g ~1 r i
reglementet för marinen, del III, angåendre d et nya redo ,·isnin gssyslemets tillämpande vidl kustfästning:arnas och kustar tilleriregementenas förvaltningar, vilket arbete ä r avsett att inom
el en 11ärmaste ticl en slutföras.
För sistnämnda utrednin gsarb ete hava de sakkunniga arlagt besök i Vaxholms , Karlskrona och Älvsborgs Histni ngar.
Ungefärliga k os tnaden för de sakkunnigas a rbeten ha r fr fll1
.dera s början å r 1910 tills nu utgjort omkring 90,000 k r on or.
2 :o) Sakl;unn:iga för utr edning av vissa frågor rörande
sk e p psgossekårema.
Genom kungl. brev den 18 oktober 1912 bemyn di garles
ch efen för sj öförsvarsdepartementet att tillkalta sakkunniga för
.a tt inom d epar tementet biträda m ed utredning av vissa fragor
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röra nde s~ k eppsgo sse k årcrn a; och bJ,evo härtill den 6 n ovember
J!H 2 u tsedda komm end'ö rknplcnen av l :a gr aden frih erre A.
'[. C. Gyll enkrok samt kapten erna A . R. Fröding och J. A.
f Jduncl .
De sakkunn iga haYa und er år 1915 icke haft n åg ra sammanträelen p å grund av flo ttans mobili serin g och diirav fö rartledda sjök ommender ingar .
3 :o) Sakkunniga för utr edning rörande organisation ClV de
till flottans stationer höra nde myndigheter .
Gen om kun gl. brev d en 20 juni 191 3 b em yndiga des eliden
för sjöförsvarsdepartemente t att tillkalla hög.st ' fyra sakkunniga
jiiml e en sekretcrare för att inom departementet biträda med
utt·eclni ng och uppg:ö rand e av förslag röra nd e organi sa tionen
av de till fl otta n s stationer h öra n de myndigh eter; och bJ.cvo härtill ut seelda k onteramiralen H. G. Lagercrantz , marinöv erintendenten H. F . Lindberg, statsk ommissari en Chr. L. T enow och
fiirsle m aPinintcncl enle n G. E . Di.dring. Eller d et elen s i s ln ~imn
de å r 1913 avlidit, har komme ndörkapten en av l:a graden J . C.
·schn eicller tillkalla ts att d eltaga i de sa kkunnigas arbete.
Med s kriv else de11 14 augusti 1915 hava de sakkunniga
avgivit försia g d els till om organ isa tio n a v förvaltning'Scl irek tionerna, dels till vissa för ändrin gar i avse,end e å kassaärendenas
handlä ggn ing, dels äYen till inr~iltand e av en kommi ss ion fö r
behandling a v såda na ä rend en , so m: böra gör as till föremål
för gem ensam öv erl~iggnin g mell an r espek tiv e k å r- och tjänstegrensch efer. D essa förslag h ava delvis legat till grund för under äret vidta gna ändringar i reglementet för marinen.
Ar be tena h a va till följd av marinen s mobilisering enelast
Pägå lt u neler en mindre del av år et.
Rostn aderna h a va, hittill s utgjort 13,403 kronor 82 öre.
. '1:o) Sal;kunniga för reuidering au skeppsmätningsförf altmnonrna.
. .. Genom kungl. brev el en 20 juni 1913 bemyndigades ch efen
:~r .sjöförsvarsdepartemcntct a lt Lillkalla h ögst fyra ,sa kkunniga
.I Utnte en sekre terare för att inom departementet bitriida med
'Otn arbetning av de utav vissa sakkunniga den 9 februari 1907
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:wgin1a för slag till skeppsm~itning, sfödattning,ar m. m. ; och
hleYo till sakkunniga utsedda kommerseråde t C. Malmen.
skeppsmätning söYerkontroHö ren O. Larsson och ingenjören N
G-. 1'\ilsson, varFimtc till sekreterare antogs dispaschören C. N.
Pineus.
D e sakkunnigas arbete under år 1915 har bestått lm Yud.
sakligen i dels överarbetning av förut uppgjorda utkast till ny
fö-rordning angående skeppsmätning på elen s. k. tyska r eg<'lns
gnmcl och till reviderad instruktion för skeppsmätare, d els ock
ut~n-beta ncl e av utkast såväl till författningsbes tämme1ser rörande utfärdande av s~ir.skilda mätbrev för fart å främm ande
hamnar son1 till r-ev iderad instruktion för skeppsmätning skontrollörer. Bland annat hava de sakkunni,gn sysslat m ed fr aga n
om arvoden till skeppsmätarna , för vilket ändamål statistiskt
arbete m åst m ed tillhjälp av särskilt anlitad' p er son utföras, liksom för behandling av spörsmålen om avd·r ag för' båtsm ansförrådsrum.
Frågan om skeppsmätning ens ställning till den nya förh:mdskontrollen å fartygs sjöYärdi'g het har jämväl varit förcm ~tl för de sakkunnigas· öv-ervägand,e.
Utkast till r eviderade b estämmelser föreligga all1så nu mera
om de huvudsakliga 'fö-r fattningar, vid vilka:s r eYi ~i on
fråga
i
dr; sakkunniga hava att b eträda.
De hittills bestridda ko.stnaclerna hava utgjor.l 8,018 kronor 27 öre, vartill komaner 1,098 kro.n or 89 öre för m ist nde
tj i:i nstgöringspennin:gar.
5 :o) Sakkwmiga för v e rkst.~llande av utr edning och up giPande av försfag· rörande hö_ining au de till ausl.- ed'at nwn sl.-ctp
vid marinen utgående pensioner.
På grund' av särsk ilda nådiga beslut Jen 3 .september 1912
och elen 12 december 1913 har uppdrag länn1ats åt ledamoten
av rikselagens andra: kammare, regementsläka ren C. P . Vahlquist, r-e daktören O. F. Bogren och revisionskomm issari en J.
G. L. C. Stenberg att verkställa utredning och avgiva förslag·
b e träffande förevarande fråga .
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De sakkunnigas arbete h a r omfattat utredning för faststälJand e av en a\'gångsålder för marin ens mansk ap samt b eträffanrle höjning av pensionerna för marinens vänacl e manskap.
Detta arbete har unel er å ret i det närmaste slutförts och
beliin kandet tord e i början av å r 1916 blint färdigt till tryckning.
Dc kostnacller, som utredningen hittill s medfört för femte
hn \'ucltit-eln , uppgå till omkring 15,000 kronor.
6:o) Kommilten: för utredning i fr åga om utvidgning och
modernisering av flottans vw·v· i K arlskrona.
· Genom kungl. brev den 2 april 1914 tills a ttes en kommitte,
bestående av kmn mendören A. B. Juel, dåvarande marindirektören av l :a graden, numera marinöverdire ktören A. M. A.
vem Eckermanll' och dire ktören N. G. E. Hammar för ulred11ing i fråga om utvidgning och modernisering av flottan s yarv
i Karlskron a.
Kommittens arbete, som under å r 1915 utgjorts av slutreeligering a v utlå tandet med d-ärtill hörande kostnadsberäk Ttingar, ritningar och bilagor, avslutades den 23 mars, då kommitten efter fullgö-randet av det å t d ensamma lämnacl'e uppdrage t a\·gav '' Utredning och fö,r slag angående utvidgning och modernisering av flottans varv i Karlskrona ".
Kostnaderna för k ommittens och dess biträclems a rbete,
resor och utrecl'n ingar hava tillsammans uppgått till 17 ,826
kronm· 28 öre.
7 :o) Kommissionen för cwgz1ucmde au yttrande o c h för slau
till typ för unclcl'Uattensbå t i l..:ustflotlan.
H:ungl. Maj:t uppdrog den 17 september 1914 åt en kommission, bes lående av ch efen för marinstaben vice amiralen
J. \ V. L. Siclner, marindirektör en av l :a graden C. E. R ichson
~:-1111t ytterli-gare två officerare att avgiva yttrande och förslag
till 1yp för undervattensb åt i kustflottan.
Rommissionen har slntfö-rt sitt uppdrag och d en 18 januari
Hll i) avlän1a1at be tänkande och förslag.
Kostnaderna, som uppdra get m edfört , uppgå till 254 kronor 50 öre.
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8:o) Sakkunniga för ll[JfJf!Ötande ou försTag til l allmän [i lorr

/ör ut j'önmde under åren 1915-1919 au nycml'äggni'ngor oc h
nyanskafTningar j'ör 'stärkcmde au det fasta J..:ustj'örsvar e/.
Den 1 december 191-! uppdrog Kungl. Maj:t åt chefen fö e
kl!Startilleriel , generalmajoren I-I. G. Vv. \i'lrangel , ordföran de,
kommendörkaptenen av 2:a graden I-I. H. K. Ericson, majo ren
A. G. Norindcr saml ytterligare en officer vid kustar till eri l'l al[
uppgöra förslag till allmän plan för utförandlc under åren l 916
- -1919 av nyanhiggn ingar och nyanskafl'ningar för stärkande
a v det fas ta kustl'örsYaret.
Med stöd av berörda nådiga brev hava dc sakkunniga utscH majoren A. G. vVibom , som av chefen för .s jöförsvarsdepartemenlet utsells att deltaga i dc sakkunnigas arbeten , at[
tills vidare även tjänstgöra som s-e kreterare.
För fullgörand e a v ;silL upp cJ'rag hava dc sak kunniga fii retagil resor till Vaxho lms, Karlskronas och Älvsborgs f~i stn ing ar
Sflmt Lill Boden, I-liirnösand od1 Luleå.
l enlighet med sitt uppdrag haYa dc sakkunniga till Kungl.
M:Jj :t (), erhimna-t förslag till allmtin plan för utförande u neler
aren 1915-1919 a,- nyanläggningar och nyan skaiTnin gar fö r
shirkande av det fasta kustförsvaret. Kungl. Maj:t harp a !örslag av clc sakkunniga beslutat angående åtskilliga ny an liiggnin~ar och nyanskaffningar HL m.
Vidare hava de sakkunniga avgiYit ullålande ö,·cr en del
tlll cle sakkunniga, remitterad e förslag.
Ko stnaderna för de sakkunnigas resor och expenser iircnsom för de r ekog nosceringar, an·iigningar, avsönclringsk nr tor
ocl. ritningar 1111. m., som pa sak kunnigas föranstallandc u ll'iir ts
ell er upprii ttat s, ha n1 h iLtills utgjort 9,702 kronor 33 öre.
9 :o) Sa1l;urmiga för verkstäl'fcmde cw f örlJereduncle ut redning och uppgömnde av preTiminiirt förslag beträffand e f nigc/11
Oill lön ereglering j'ör marinens p ersonal m. m.

Pft grund av nftdigt bemyndigande el en 11 juni 1915 tiDkallade chefen för sjöförsvarsdepartementet den 17 juni HJ15
marinöverkonnnissarien C. A. 13. Boa1t och marininlcnd cn tcil
av 2:a grad'en G. S. vV. Ehlin att i egenskap av sakku nniga
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]J iträ cla m ed förbereda n de utredning och uppgörande av preliJllin ärt förslag beträffande frågan om lönereglering för mariIlen s p ersonal m. m. Sedermera hava dels den 4 augusti 1915
;, m 111 end örkaplcnen av 2:a graden O. Lybeck och dels elen
0
?O november 1915 dåvarande kaptenen, numera majoren K. Z.
Rönblom til lkallats att deltaga i utredningen.
Den anbefallda utredningen är i det n~irmaste avslutad och
tord e bliva överlämnad under januari m ånad 1916.
Intill utgången av år 1915 hava utgifterna för utredningen
belöp t sig Lill samm:mlagt om kring 5,500 kl'onor.
Bland Ö·vriga kommitteer , som av Kungl. Maj:t blivit tills:1ita, märkas följande , vi'!ka s arbete h eröra marinen eller omrftdet för Kungl. Örlogsmannasällskapet ,-crk sam hct nämligen:
På föredrag n in g a v chefen för justiti edepartementet:
Sak kunniga för straff/'ogstij'tning angående enskil'ds förlJin-

rlclse m ed främnwnde makt m. m .
Ku ngl. Maj :t bemyndigade den 7 decem ber 1915 chefen för
jusliti edepartemcntet aH tillkalla högst tre sakkunniga för att
inom departementet bi träda vid Yerkställande av utredning aYscende såväl omarbetning och u lvidgning a v gällande s tratTlag stiftning i fråga om dels enskildas förbindelse med främmande
makt dels ock handlingar, som kunna befaras leda till åtgärder
frön främmand e makts sida av för rik et menlig art, som ock
av frågan, om ett samhiillsskadtigt konstlat åstadkommande av
kna pph et på förnödenheter eller begagnande av sådan knapphl't kan och bör under vissa omständigheter beläggas med
straff .
På gr und av det sålu nd a meddelade bemyndigandet tillk~llad'es revision ssekreteraren Algot Bagge, professorn i sirafYratt vid uniYe rsitelet i Uppsala F. G. P:son vVeltcr samt docenten i national ek onoll11i och stalislik vid handelshögskolan i
Slackh olm S. B. Brisman all för berörda ändamål biträda inom
d epa rtemente t.

De sakkunnigas arbete har uneler ~tr 1915 p~l.börjats.
Någon ers~ittning för ifdtgavarande uppdrag har ännu eJ
lltgå[t.

-
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På föredrag,n ing av chefen för lantförsvarsdepar lementet:
Kommission en för ueJ"l.:ställccncle au unelersö kning au [ ÖI'lliillcmclen inom rikets för svarsväs ende .
Kommissionen tillsattes genom nådigt brev den 11 d eccn1.
ber 1908 samt b em ynd igades• genom nådigt brev elen 18 ju]j
H>13 att fortsätta sin verksamh et tillsvidare och till den 1 jnli
HH5. I Jwnuniss.i on en h ava varit förordnade, till ord förande,
ledamo ten av riksciag·ens andra kommare, grosshandlaren E. A.
Nil>son, och till led::Hnöter, ledamoten av riksdage ns andra kam.
mare, lantbrukaren C. Persson i Stallerhult, h äradshövdin gen
G. A. E. Kronlundl, lektorn J. F. Nys tröm samt ledamötern it a,,
riksdagens m1'clra kamma r e, h emmansägar en D. P ersson i T iil\.
be"o och parkförestå ndar en F. W. Thmsson.
. .
Under sista halvåret av sirr verksamhet har komnuss10nen
samlad besökt Dalregementet i F alun. En avdelning av kommissionen har därjämte besökt Stockholms ammunitionsförrad.
' Liksom. under föregående år hava till k ommissionen inkommit och av d!ensmnma handlagts· klagomål och anmii lnin:gar från enskilda personer, och hava i tidnin gspressen p åsl add~
missförhållanden inom. försvarsväsendet blivit fö rem ål för komm~ssionens

undersökning.
P.å o·runcl av sin ve rksa·m het har kommiss ion en -dels ti<l efb
Ler annan gjmt underdåniga frmnställningar , bla nd anna t. rorande centraliserrng av tillskä:rningen utav uniformsp ersedlar
för armen och rörande införande i det militä ra avlöning~s sys te
met av avlönil1gsformen å lderstillägg, dels ock i vissa fall an·
se lt sig böra påkalla justiliekanslerns ämbe~sbitr~ide .
0
'
t1'Il 36 to . ~1 26
Kostnaderna för kommissionen hava uppgatt
kronor 40 ö•re.
Saklwnniga för uerkställcmcle au ulredn~ng och utm b,•tail·
de av förslag angående vissa uämpliktigas t]änstg·ö rrng.
Enligt n ådigt beslut den 17 september 191 4 b emyndigades
-chefen för lantförsvarsdepartementet att tillkalla högst tre sal\kunniga personer fö.r att inmn departementet biträda med yerl\ställande av utred'n ing, huruvida sådana för förseelser m ot detl
mil1tära strafflagen upprepade gånger st'r afl'ade vi.i.rnplildign.
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å öv .
'Ikac ];;unna antagas Önl etl demoraliserande inflytande
"

\" J

y<i• rnpl iktiga , lämpligen ma kunn a, avsk ilda från ön·io-a
o
d irnplik ti ga , Yapenöva.s för sig sjö is a eller an Yändas till
jiimpliga för stat ens räkning; erfo rde rli ga arbeten, ~iYensom ulal -beta det för slag, vm·Lill nilmnda utredn in!!v kunde oo·iva- a nl edning ; och uts ågos härtill ledamoten av riksdagens första kam ]llHre, ' '· bäraelshövdingen L . G. Gezelius, ledamo len av r ik sd::tgen's andra kammare, handlancl'en Hj. \ Vijk och maj oren vid
Västgöta regemente C. A. G. Lincl encrona.
På grund av .s~irskil da nådiga bemyndiganden den 19
fe bruari och den 17 d ecember 1915 har chefen för JantförsYarsdepartemenlet vid'a re uppdra git å t k ap ten en vid flottan F. Th.
E. Fevrell alt u neler vi ss Lid dellaga i d e sakl;.:unnigas ifrågann·ancl e ar bete .
Ji:imJikt nådigt bemyndigande den 17 december 1915 h ar
chefen för la nlfiirsvarsdeparlemen le t anmod at de sakkunni ga
att i sammanh ang med ovan a ngivna uppdra3 verkstölla utrednin g och ularh e la förslag i berörda h änseende jämväl be trä ffande -d et v·icl krigsmakten fast anställda manskapet.
Uppdraget ~ir ännu icke slutfört.
1\ oslnaderna för de sakku nn iga hava till och med deccmher 1915 uppgå tt till 5,H8 kronor 65 öre.
Sa k J.-unniga för uerkstäffrmcle au utredning och crugiuancle
( IV försFag röra nde w 7.derb efäls befordran till offi cer och r eservofficer.
-,
13
fl o'

Enlig t n å di gt b eslut den 17 september 1914 bemynclig,a des
-chefen för lantförsvarscleparlementet att tillkalla högst fyra
·::. kkunni ga p ersoner för att inom departementet verkställa ut l'ednin g angå.ende de o>m stöndi ghe ler , under Yilk a personal i
Underbefä ls s tällning vid' armen och marinen vid yngre är ma
..
b e f'or d ran ti·u o rr·1cer oc11 reservorr·1cer avensom
.
kunna' vmna
a:'giva det försla g, vartill nämnda utredning kunde ~iva anledHJng; och ulsågos l1iirtill övers telöjtnan ten vid Livregeme ntets
grenadjärer G. Hedengren, ledamo ten av r ik sdagen s andra kaml~are, redaktören A . C. J. Christiernson och fanjunkar en vid
. .
.
halma<I. I·egem
en le C. G. Anders~son.
Tidskrrift i Sjöväsendet.

9

-

-
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Sedan öves·telöjtnanten Hedengren pfl därom gjord anh[l].
lan entledigats från ovannämnda uppdrag, utsågs i hans stiille
till sakkunnig översten i armen , överstelöjtnanten i Svea liv.
garde G. Bouveng; och uppdrogs åt den s,i stnämnde att i egen.
skap av ordförande leda de sakkunnigas förhandlingar .
För ifrågavarande utredning, som ~innu icke är fullb ordad,
hava intill utgången av år 1915 icke några medel utbetalts.
Saldwnnig•a för revision cw besti.inunelsenw röran d e Grmens och marinens c~ulöning under krigsfjänslgöringstid .
Enligt nådigt b eslut den 27 oldober 19·1 4 bemyndi gades
ch efen för lantförsvaTSdepartementet att tillkana högst fyr a sak.
kunniga personer för att inon1 departement·et biträda m ed revision av b estä·m melserna rörande ar mens och marinens :wlöni.ng under kdgstjänstgöringstid; och utsågos härtill ledamöterna av riksdagens andra kammare lantbrukaren Carl Pers .
"on i stallerhult och redaktören N. A. Nilsson i Kabharp samt
krig,sr ådet C. E . T . Sterky och marinintendenten S. F . L ag.erholm , varjämte uppdrogs åt riksdagsmannen Carl Persson att
i egenskap av ordiförande leda de sa kkunnigas förhandlingar.
Sedan genont n å d igt b eslut den l d ecember 191-! che fen
för lantförsvarsdeparteJnente t bemyndigats att tillkalla ytterligare en sakkunnig person fö1· att inom departementet b itriicla
med ifrågavarande utredning, u t sågs h ä rtill ledamoten aY riks·
dogens första kammare friherre O. H. A. Fleming ; och uppdrogs åt friherre Flenting tillika att i egenskap av ordförande
leda d'e sakkunnigas förhandlingar i stället för riksdagsm annen
Cal Per sson, Yi1ken på d ä rom gj ord anhållan befriats fr ån ordförandeskap et.
Uppdraget är numera slutfört.
Kostnaderna för ifrågavarande utredning hava uppgå tt till
6,316 kronor 44 öre.
Saldwnnig för verl;stäUancle au utredni'ng och utar betonde au försrccg· i fdiga om förändrad teknik vid arbetet ino m r u1lfi.iringsexpeditionenw m. m.
.. .
Geno1n nådigt beslut den 5 februari 1915 har ch efen fo~
}antförsvarsdepartementet bemyndigats att tillkalla högst tvi~
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ersoner, jämte erforderligt b itdde, för att Yerks tälla utrednin g
avgiva förslag i fråga om förändr a d teknik vid arbetet inom
n!llföringsexpeditionerna m. m.; och har marinöverkommissa rien C. A. B . Boalt anmodats att med biträde av kaptenen i
int endenturkårens reserv C. M. Thelander verkstäila ifrågavaande uppd:r ag.
För berörda utredning, som ännu icke är slutförd, haYa
intill utgången av år 1915 icke några medel utbetalts.
Kommission föz· lwndläggning av ärenden rörande befrielse
eller h emförlovning från viss vi.inpliktstfiinstgön'ng.
Genom beslut den 25 maj 1915 bemyndigades chefen för
lnntförsvarsdepartementet att tillkalla en kommission, bestående av högst fyra personer jä:m.te erforderliga sekrde~· ar ebi 
träden för att enligt utfärdad instruktion biträda med handläggning av ärenden rörande befrielse eller hemförlovning från
i lag föresk ri·v en landstormsb efälsutbildning och därmed sammanhängande frågor ; och utsågos till medlemmar av kommis sionen översten C. J. E. Rosenblad, rådmannen A. Cederhorg,.
ledamoten av riksdagens andra kammare J. I3 . Eriksson i Grän gesberg och verkställande dir ektören i Sveriges industriförbund ,
kapten en E . N orcllund.
Sed'an kommissionen fullgjort sitt uppdrag, förklarades,
densamma upplöst den 1 juli 1915.
Kostnaderna för kommission en haYa uppgått till 1,84± kronor 76 öre.
Kommission för orgcmisercmdet cw samarbet e mellan milii(Jra förv al'tntngsmyndiglzeter och industrien .
D-en 26 juli 1915 tillsattes av Kungl. 1\faj :t en kommission
Jned huvudsaklig uppgift alt enligt vissa angivn a grunder leda
och organisera .samarbe tet mellan militära för vallningsmyndigheter
· d.u str-1en,
·
· ett eventuellt krigsutbrott
,
·oc l1 m
1· .sy f te att vid
ln~ustrien må vara i. möjligaste mån ntstad för tillverkning av
kngsm.ateriel; och utsågas till ledamöter i kommissionen gene1"1]1·· .
c
OJlnanten i generalitetets res.erv C. D . L. w. vV :son Munthe,,
;~larinöveriiltendenten och chefen för marinintenclenturkåren,
0
' llllnendörkaptenen av 'första graden i flottans reserv H . F .

~ch

-
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Lindberg, önringenjör·e n Yid järnkontoret A. P. vVahlberg. di.
rcktören för Allmilnna svenska elek triska aktiebolaget i Viisler.
fts J . S. Ecl'ström, majoren Yicl generalstaben A. I. Lyströ m och
verksliillancle direktören i SYeriges industriförbund , kaptcne11
i kustart·illeriets reserv E. Nordlund. Åt generallöjtna nten
Munthe uppd rogs alt sås·om ordförande leda k o mmi·ssione 1h
Jörhandlingar.
Utgiftern a för komm issionen hava intill utgå ngen ay :'ir
1915 uppgått till 5,-!3-! ·kronor 86 öre.
sakkunnig för verkstulTande cw utredning och cwgivnndr
Ul'

förslag i fråga om vissee ändrc'ngar i inskri11nings[örordn in gcn.

Genom nådigt beslut elen 10 december 1915 hm- chefe n l'ö r
lantförsvarsdeparlementet b emyndigats att tillkalla högst td
sakkunniga personer för att inom departementet bitriida med
verksiiiilande av utrednin g samt a vgivande av förslag b ctriifrande de äll(l'ringar i gällande inskrivningsföronlning, Yilka
torde böra Yicllagas me <~ anledning av den 3 december HlL:i
uWirdad förordning angåe nde kyrk oböcke rs förande; och har
därtill utsetts majorert C. M. L. Ljungwaldh.
Uppdraget 2ir ämm icke slutfört.
Till den sakkunnige har intill Htgrmgcn a v år 191:) illgen
ers ii Uni ng utbetalts.
På föredragning av chefen för civildepartementet:
Sok ktmniga }'ör utarbetande cw förslag till lag ungden dc
j'örbud för vissee utlänningar alt lu]r i ri1kct uistas m. m .
Jämlikt bemyndigande den 24 oktober 191 3 har clw fen
l'ör civildepartementet uppdragit åt häradshö vdingen , filo ~ o fie
doktorn H. V. Himmelslrand, Stockholm, och landssekreteraren
S. A. Lilja, Växjö, att inom civildepartementet biträda med
utarbetande a v förslag till lag angående förbud för vissa utlänningar att här i rik et Yislas ji.imt·e de övriga författningar , soiJl
i sammanhang därmed kunde er fordras . .
Sedall Kungl. Maj:t den: 14 september 1914 utfärdat lug
angående förbud för vissa utlänningar att här i r i k et Yistus:
8
har ,h äradshövdingen Himmelstrand under olika tider år 191
inom departement et bitri.itt vid utarbetande av förslag till ,issn
till nämnda lag anslutande författningar.
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Kostnaderna för de sakkunniga b elöpa sig till omkring
12 ,100 k ronor.
sakkunnig f'ör utarb etande
ning t ör Sverige.

(l'/)

försfag [i/[ lu}'ttmfik}'örord-

J äm likt bemyndigande elen 24 juli 191-! har chefen för c il'ild epaTtcmentet uppdragit åt professorn vid universitetet i
Uppsa la, juris doktorn T. Engström er att , i egenskap av sak kunnig, in om departementet bitriicla med utarbetande av för slug ti ll J.u fllrafikförorclning för Sverige .
P r ofessorn Engströmer h ar meddelat , alt han å t delta uppd ra ~ endast ägnat en förberedand ·e behandling.
På föTedtagning av chefen för finansdepartementet :
sakkunniga för utreclninrr angående utveckling au sjöfartsfö rbincletse m cc mellan Sverige och Ryssland.
nen 29 september 1911 tillkallad es av chefen för finans dep artemente t sakkunniga m ed uppdrag att verkstilila utred ning, huru sjöfartsförbindelsen mellan Sverige och Ryssland
må kunna ytterligare utv ecklas m. m.
De sakhmniga äro: f. el . generaldirektören ..\Ur. Lagerheim , S lock h olm (md'förande), f. d. generaldirektören F . V. }L
Pegelow, S tocklwlm, kanslirådet Carl Hultgren, Stockholm , by e lse'n Nils Ahl.bent, Stocli:holm samt uoeråch efen i •]·ärnYäasstvr.
J
..._,
rLeralkon.s uln Olof A. Söde rberg, Stockholm.
De sakkunniga hava kommit till preliminära beslut angåend e de olika alternativ om förbindelserna mellan Sverige och
Ryssland, som böra ifrågakomma. Dc sakkunnigas heltinkande
är i väsentliga delar utarbetat och uneler uppsättning. Uncl ersöknin ga r angående ifrågakommande hamnar på svensk sida
iiro v·eTk ställ cla. Kostnadsberäkningar för de olika alternativen
hava utarbetats.
.. Icke heller under år 1915 hava de sakkunniga haft någon
fo rbindelse med de i Ryssland arbetande myndigheterna, ulan
arbetet har gått ut på att från svensk sida uppgöra ett sj~ilv
ständ igt förslag.
k Sammanträdet den 4 juli hölls gemensamt med kommers ollegiu m, · som önskade samråda angående det till dess be t>
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handlin g föreliggande förslaget om föTbindelscrna nw l!an
SYerige och Finland.
Kostnaderna för ifrågavarande u l r edning ha va intill l ~ 15
-ars utgång uppgått till omkring 13,000 kr.
Sakl..:unniga för biträde vid beredningen au förslag till (i nd.
ringar i sjötagen m. m.
Scda n elen av Kungl. :M aj:t elen 21 d ecember 1906 til lsa Lta
sjöfartssäkerhctsko mmi tlen den 16 december 1910 avgiYi t he.
länkande med förslag till ~inclringar i sjölagen m. m. , sa mt
komm erskollegium elen 24 augus ti 1912 avgivit utl{ltandc i an.
ledning a,· be tä nk andet , uppdrog Kungl. Maj:t elen el ok tober
1912 at kommerserådet Carl Malmen och advokaten Eliel L iifgren att inom justiti e- och finansdepartement en biträd a Yid
beredningen av föreyarandc ärende.
Ifdlgayarandc arbete, som p åbö'l·jats uneler 1912 och p:1g:Ht u1l'cler 191 3 och 191A, fortsalbes av Malmen från inga ngcn
av 191 5 och , ulan någ-ra egentliga avbrott, till den l augu sti ,
n~edan Löfgren under samma tid' enelast p å särskild anled ning
vid olika tillnillcn deltagit i arb etet. Under denna tid a Y!iimnades till chef.en för finans-depn rr tcmen let, föru tom vissa skri,·clser, fö·r.sl:c~g till följande förordningar , varav den för s ta ar
synnerl-igt vicHy ftigt innehåll, n ä m ligen:
1) angående fartygs byggnad och utrustning med t illhörande särskilda byggnads- och materialbes tämmelser för fa rtyg;
2) angående vissa säkerhetså tgiird er vid utnyttjan de :11'
fartyg ;
3) angående vissa Mgärcler för riidclning ur sjönöd m . m.:
4) angå.ende vissa :ltgärder mot fara fö r is ;
5) om ti lltigg till förordningen angående åtgii r.der till n nrl vikancle av ombordläggning samt signaler för an gi ,·ande a ,· nöd
å far tyg de:rlJ 26 oktober 1906; sam t
6) angående t rälastmärke å fartyg.
Vid utarbetande av d'e uneler l ) och 2) omnäm nda fö rslag
hava såsom särskilt fackkunniga h iträtt följande för ä nd a malcl.
jämlikt Kungl. Maj:ts b emyndigand e av d en 25 september Hl l~,
11 ta v chefen för finansdepartemente t den lO oktober 19 1-1 till·
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p Uacle p ersoner , niim1ig·c n ÖYerinsp ektören N. G. Nilsson, in~enjör e rna A. F . Viking och S. G. Brcmbcrg samt sjökapten en
r;. F or sberg.
Till milten a v maj 191 5 har l. r. ex tra föredr aganden i
sjöförsvarsdepartem entet Henrik \'ult von SLeyern biträtt vid
utfö-ran det av viss del av ifragavarancle uppdrag, varjämLe n ågot
biträde vid m·b ete ts utföran de liimnals a v tji1nslemiin å kom Jn ersk oll cg i i fartygs i n s pek li onsa vd elnin g.
Seclan Kun gl. Maj : l d en 19 augu s ti 1915 uppdragit åt rcvision ssckrclerarcn Erik Li lienberg alt jä mte d c sakkunniga
inom fin ansdepartemente t hiträcl a vid ularbetandet av försl ag
till a dm in ist rat iva förfaUn i ng ar rörande sjö.fmtssäk crheten m.
m., hava allt intill 1915 :'trs slut Lilicnberg fr å n den 19 augusti
191 5, uta n aYbrott, samt ~·!alm e n fran den 15 september, utan
Yäsenlli ga r.e avbrott, sysslat lm ntcl sa klig en med granskning och
överarbetning av dc hiir ovan 1md er 1)- f> ) omförm ~ilda för fruttningsförslag. I detta arbete, vari ingå tt granskning av vccl'erbörande ämbetsYcrks med fler es u tlåtandcn över förslag en
ooh av and'ra handlingar , iivensom föredragning i. slatsrådsJ)erednin gen , har icke Löfgren d eltagit.
U ti föreYarand e uppdrag tord e Yidare huvudsaklige n. in gå
gransk ni ng och överarbetning r es p . ularhetande a v förslag ti'll
författn ingar , som kunna föranled as av d en nya 70 §sjölagen,
av nämnda förslag t ill lri:ilas tmärk c :\ fartyg samt av vissa fr ån
(;hefen· för na-11 t·isk-meleo-rologiska l1yrån förväntande fö•rslag
till närmare bestiimmelser j fråga o m fartygslanternor och far tygskompasser så ock a\" andra framställningar eller förslag
inom d en närmaste tiden på förevarande område.
Kos tn ader na för ifråga varande arbeten hava för ticl'en intill
1915 år s slu t u ppgått ti ll omkring 24,500 kronor.
St at en s 1..- rigs f örsäl.-ringsl..:omnzission.
. Secl'an K ungl. Maj :t den 17 au gusti 1914 u tfärdat förorcln~ng 0111 statens meddelande av sjöförsäkring mot krigsfara, i
·
o
·
l~nves,
..
·'' annat f orcs
V..tlk.en' t···or or el n ·mg b lanu
on1 luJgsaU f ragor
el"·
""
f
·
·
k
dl..
l
forsäk:r·'m g s1~o l a 1an aggas av en ·om mission, ·oror ·11a d c
Kungl. Maj :t samma dag, att denna kommission, som omed el-
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b art sk u!le träda l Yerksa m hel, sk uJle benii mn as sta len s kr igs_
försäkri ng sk om mission.
Ledam öter i lw mmi ssion en iiro : landshönlingen Eri c Bir_
ger T rolle, ordföra nd e, överdirektören Pa ul Johan Ge rh ard Lau_
rin , Yicc m d föra ll cle, direktören Hjalmar B!{)lmberg (såsom företrä cktre för rederifören in gen), direktörerna Harald Andcr%on
och Ei nar Lange (s~'\ som företri:idare för sjöförsä kringsgi Yar na )
ä ,·e nso m komm erserå det Gunnar Dillner och b yr åch efen Th or,.a lcl F\irst.
Kommission en h ar und e r å r 1915 for tsa ll si n verk sam het
efter samma grunder som förul. Sammantriiden h a Ya ha ll its
Yarj e helgfria dag, Yarvicl 8,4 74 för säkrin gar meddelats a fa rtyg till sa mmanlagt helopp av 1,023,890,119 kronor samt 2/. 02\l
fö rsi:i k ringar å va ror till samma n lagt belopp a v 65:1 ,216,90-! kron or 61 öre. Kommissionen h ar mtder å r e t kontant u p pburit
7,966,967 kronor 65 öre r k askopremier samt 8,:350,104 k ro nor
:33 ö re i varupremier, var ifrå n avgår undle r samma ti d ri~ to r 
n eracle premi-e r 454,272 kronor 8 öre. I ersä llni'n gar ha1a
under å ret utbeta lats till försäkringstagar e å k ask o 4,67 1.005
kronor 43 öre samt till försiikringstagare å varor 3,267,190 kronor 85 öre. Unel ee beslagsanspr:\k äro y l te r li ga n~ varo r k\·arhålln a i England för cirka 11 ,000,000 kronor sam t i T~·skl and
l'ö·r cirka 1,000,000 kronor, r örand e vilka slutliga prisriitts·
domar ä nnu icke föreligga. Dessutom h a va åtski-lliga fa rtyg
.i~imv ~il kv a rh ållils unel er beslagsanspråk, m en hava d esamma
med endast två und::mtag' å nyo fr igiv its, i ett par fall m ol sti.il·
]ande av borgen.
För bevakand e av kommissionens talan inför vederböra nde
tyska ,o ch e ng1elska prisdomstolar har kommissionens sekretcrare under året unel er olika tidsperioder uppehållit sig i Ty sl; land och England.
Kostnad erna för kommi ssi,on ens verksam h et, som bestr itts
m edl ti•l lgängliga r~intemedel , ha,·a tlll·der å r et utgjort 149,061
kronor 26 öre.
K ommissionen rörande rikets ekonomiska krigsbere<l.olJIJ!·
Seclan KungL Maj :t den 12 februari 1915 bemyndigat che·
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fen för finan sdepar tementet att tillkalla h ögs t fem sak kunniga·
ersoner att inom niimnda depa rtement bitriida med utredning~
~v frågan om rik els ekonomiska krigsber edskap , tillk allade·
;; 11111 da depa rtemen tsch ef samma dag för detta ä nd amå l bankIl"
direktören Yi c.e hiimdshövclin gen :M. L. \.Vallenberg, d irektören
E. F ri seli och professor n E . F. Hecksch er.
De .sakkunni ga hava haft flerta l'et till el en ekonomiska krigs bered1skapen h örand e ämnen unel er liingre ell er kortare behandlin g. På grundYal av de sak kunni gas arbeten framlade
]{ ung!. Maj :t proposition angåe nd e inriitla ncle t av en rikskom mission för den ekonomiska krigsbereds k apen . I samråd med
sä rskilt tiHkall acl'e p ersoner be handlades under februari månad
"issa till jordbruksd riften under kriget hörande frågor. För
fråg•a n om industriens råYarutillgång för militära ändamål arbetade u neler v:h,en och sommaren en subkommille av särskilt
tillkallade personer. Denna subk ommittes prelimin ära arbetsresultat h a va överHinmals till K Lm gl. Maj: l, vm·eft er dess upp gift övertagits av s.tatens krigsmaterialkommiss~on . De sa k kunnigas övriga arbetsr-e sultat h ava öv erlämnats till den av
KungL Maj :t den 17 december 1915 tillsal la kommission en för
rikets ekonomi ska krigsb er eds kap.
De saklnmnrigas egna arbeten hava icke dragit n ågra k ostnader, m en för den nämnda subkommitten har utb e tala ts en
ersä ttnin g å 990 kronor.
Den 17 december l 915 h ar Kungl. Maj :t, med förklaring
att nyssn ämnda sakkunni gas arbe te skall upphöra , uppdrag it åt
en kommiss-ion a tt vid behov i samråd m ed sta !(;ns k rigsmate rialkommission , krigsförsäkr ingsk ommiss ion , l i vs m edels komInissiort, industrikommission och handelsk ommission utreda
frågan om rik ets ekonomiska krigsber edskap och föreslå av
~tlred'ningen föra nledda åtgä rd er, i den m ån sådana ick e fall:x
~~ 0 11~ gräns·e rna fö r nämnda kommission ers uppdrag ; börande
arv! d .Yttrand e ·Och förslag ä ven avgivas om det sä lf, varpå ärenl
cen
hanct~-~11 den ekon omiska krigsberedskap en skola i framtiden
Iaggas.
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Til'l ledamöter av J..:ommissionen har Kungl. Maj :t förord.
nat: [ ·d. kammarrättsrådet Conrad Carleson, ordföran de, di.
rektören Jolm Fredholm, professorn E li Heckscher, sekreterare
aktuarien Otto Edvard Fridolf Järte, godsägaren Gustaf Cede r~
halm, överingenjören Axel Fredrik \Vahlberg och Yice h iirads.
hävdringen Marcus \Vallenberg.
Kommissionen har påbörjat sitt arbete.
På föredragning a\· chefen för ecklesiastikdepartem ente t:
K ommitten för utredning onrJdencle utförcmcle cw en uu 1([_
mätning på Spetsbergen.
Genom nådigt beslut elen 11 m ars 1898 tillsalte E:u ngl.
~faj :t en kommitte med' uppdrag' att, däresl kejserliga r yska
regeringen utsåge en kommilte för att träda i förbindels e med
en svensk kommi lle för uppgörande av plan för utförandP uncl'er eTen näras te fram Liden på Sveriges och Rysslands gem ensamma bekostnad av gradmätningsarbeten på Spetsbergen m
m., för nämnda ändamål förhandla med ryska kommillen och
särskilt beräkna elen kostnad, som det tilltänkta företaget sk ulle
mediföra för svenska statsverket, samt avgiva underd'å nigt fö rslag till de åtgärder, som för ändamälels vinnande borde m
SYeriges Yidlagas, iivensom att med uppmärksamhet föl ja dess
fortgång och ·i nkomma med de framställningar, vartill anlcd·
ning kunde förefim1as.
T.ill ordförande i denna kommitte utsågs dåvarande I-I. l\
H. Kronprinsen, Sveriges, nuvarande Konung, och tillledam öter
förordnades professor·e rna friherre A. E. Nordenskiöld , P. G.
Rosen, Lidingö villastad, H. C. Duner, Uppsala, och G. Mi ttagLeffler, Djursholm, lärar.e n vid Slackholms högskola, n umera
professorn friherre G. J. D.e Geer, Stockholm, samt lektorn,
numera professorn E. Jäderin, S lockholm. Kommitten b emyn·
digades därjämte alt, om. den så aktade nöddgt, åt sig antaga en
sekreterare, vartill cl'en 11 mars 1898 utsågs fil ors ofie rdokt orn,
numera. professorn V. Carlheim-Gyllensköld, Stock holm. KoinJTlJittens· ledamöter frihen·e Nordenskiöld, Rosen och Duner av·
led'o, den förstnämnde år 1901, Rosen år 1913 och Du uer M
1914. Vid I-lans Maj:t Konung Gustafs uppstigande på tronen
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.. rcrJämnade han ordförandeskapet i kommitten åt H . K. H.
~{ ~0 nprins Gustaf . ~cl'olf: som d'e_n _16 november .. 1908 första
_, 11 6 -en förde pres1chet nd kommittens sanunantraden.
oa
" Kommittens arbete under år 1915 har bestått huvudsakJi"'en i befordrandet till trycket av färdiga avhandlingar och i
n~indre mån i kompielterande och revision av vissa arbeten.
Det senare ~wser framför allt det m·bele, som kan sägas
sa~mma nfatta hela gradmätningens rcsullat ur fy1sikalisk synpunkt, .eller avhandlin gen om lokalatlraktionerna och isostasien ,
50111 måste undergå en ytterligare reYision på grund' av vissa
ändringar i de kartor, som ligga till grund' för densamma.
f ör niin-arande är kommittens stora karla i två blad och
i 1: 200 ,000 skala över själva gradmiitningsormr:'\det fullt färdig, så aU -end'ast namnen å kartan återstå.
Under året hava bli1·it färdigtr yckta och utkommit fiiljande avhandli111gar:
S. II. A. Mesure de la basc a I-leda hook . Par E. Jäderin.
(223 sid. , G plla nscher.)
S. III . D. Longitnde astronomique observ6e a l'observaLoire de Treurenberg. Par E. Fagerholm. (81 s•id.)
S. VI. A. Latitud'es, longitudes et azimuts geodesiques.
Par J. Q_ Nordlund. (35 sid.)
Till belysning av arbetets ställning för närvarande icke
blott i a Yseen de på den svenska, utan även i avseende på den
ryska k ommissionen meddelas, följande.
Av den svenska avdelningens arbeten äro hittills tryckta
ina!tes 23 h äften och 2 kartm· .
Under tryckning äro för närvarande 3 häften :
S. II. Dl. Förbindelser av bipunkter med nätet.
S. III. El. Astronomiska observationer 1901.
S. VII B. Magnetiska Yarialionsobservationer.
Färdiga att därefter n ä r mast lämnas till tryckning: S. V ; B.
~ivellem:e nt; och S. I. Historiken, vilken sistnämnda är under
over-s a" tt nmg'
.
. franska .
tl'll
Dnder revision är som ovan nämi1ts: S. VI. B. Lokalattrakt'
"
o
•
' 1onerna. - Atersta
ytterligare
två mindre avhandlingar
0
lll top ografien och geologien.
1

1
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Av den ryska nudelningens arbeten hava hittils utT;:c)]11111i
l O h ii ften astronom i och geodes,i och två h ii flen natur h i sloria~
men iinnu ingen av ryska expedi tionens kartor.
.-\v elen ryska avdelningens arbeten å ters ta:
R. I. Historiken.
R. II. A. Monografi över vVhalcs heacl.
R. II. B. 3. Advent bay & Cap Thorclsen.
R. II. B . .f. Mont Svanberg.
R. II. B. 5. ·M ont Backlund.
R. II. B. 6. ~'lont Tschernycheff.
R. IV. A. Coordonnees geoclesiqu es.
R. IV. B. Attractions localcs.
H. IV. C. Nivel lem cnt trigonometrique.
R. VI. Combinaison des rescaux russe et suedoise.
Alltså återslå opublicerade a v den ryska avdelnin ge ns arhclcn 10 häften astronomi och geodesi, ungefär lik a manga
a v avdelning{)Jli för terrester fysik och meteorologri än•n som
kartorna.
I kommittens skrivelse tilL Kungl. Maj:t av den 3 n oYemher 1913 uttryckte kommi lten den förhoppning att inom loppet
av två å r kunna förelägga materia lets vetenskapliga b enrbel·
uing fullt slutförd och i tryck tillgänglig. Alt detta ick e kunna t fullt uppfyll as får till icke ringa del tillskrivas, alt sekrete·
rar,en, professorn Carlheim-Gyllensköld, måst i större omfattnin g iin vad som kunnat ber ä knas tagas i anspråk för den av
vetenskapsakademien planlag-da och av staten bekostad e sol·
f"örmörkelseexpeditio n en, vartill han erhållit kommittens 111ed·
givande.
Totalkostnaderna för k,o mmitten till och med år 191 ;) ha ~'a
uppgått ti!I omkring 53,000 kronor.
Sakkwmiga }"ör utredning om åtgärder römnde undcr uis·
ningen; vid univ'CI"siteten och karolinska institutet i cmlcdniM
au nya vä,mpliktslagen.
Genom nådigt heslut den 30 oktober 1914 bemyn digades
chefen för eckl es iastikdepqrtementet att tillkalla högst fem sak
kunniga för alt inom departementet h;träda vid utred ning ]Je·
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riifl"ande de fi.iriindringar i nu giillande bestämmelser om lll1\ervi s:n ing,en vid rike ls universi let och karolinska Illadiko-ki( •0 ·iska in stitutet, so m kunde finnas p å kallade av tilli:impninrll 1"
"en av värnpliktslagen den 17 september 1914. J anledning
~iir.av t illkallade departementschefen såsom sakk unniga r e ktorn
rid universitetet i Uppsala, professorn J. Il .E. Schlick, rektorn
ricluniversitete l i Lund, professorn K. A. L . Kock , r ektorn vid
karolinska inst itut et, professorn gre\'e K. A . H. Mörner, professo rn A. G. IIögbom, Uppsala, och professorn C. G. E. BjörJi111g, Lun d.
De sakkunniga hava ,j mars 1915 till departementet ingivit
sill den 19 december 1914 claglecknacle b etänkande i ämnet.
Kos tnaderna för utredningen hava uppgått till omkring
880 kronor.

Gymnastikkommitten.
Genom n åd igt beslut den 9 juli 1915 uppdrog K un gl. ?via j :t
:1t en k omm itle atl efter verkställd utredning rörande omfattningen och arten av elen undervisning i gymnas tik och idrott,
~om borde m eddelas vi:d sådana läroanstalter, d~ir liirnrkrafter
med högre utbildning kunde beräknas komma till anv~indning ,
till KungL Ma j : t inkomma med utlåtande och förslag dels angående omorganisation av gy mnastiska oentralins lilutet samt
rörande an skafTantic av nya lokaler för detsamma, del's ock
angående d e övriga ~1tgärder , som kunde finnas erforderliga för
tillgodoseendet av landets b ehov av högre kvalificerade hinue i
gymnastik och idrott, och utsåg Kungl. Ma j: t till ledamöter av
kommitten t . f. landshövdingen i Norrbottens hin \ V . Murray,
~uleå, tillika ordförande, gymnastikläraren vid högre aHmänna
laroverket ,j Örebro, löjtnanten IL F. S. Adrian, överläraren Yid
di rekoren S. A. D rakenberQ",
l1lnastisk a ccn tralinstitu tet maJ·
gy'
u
.
, ..
01
norra
vid
~en J. S. Edström , Viisterås, överstelöjtnanten
professorn vid uniskanska infanterircY"ementet K. A. Genbercr,
"'
.
r>
,.e . .
~"Slletet i Uppsala J. V. Hullkrantz, ledamoten av riksdagens
P. M
··
undrac k annuare, l1enunansagaren
1 . 01 sson 1. Bl""a d"mge, l e-
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ciamoten av rik sdagens andra kammare, redaktören S. P cr~so n
Norrk öping, och r ektorn vid högre allmiinna läroverkel i Fahn;
.-\. A. R. E. Sundb erg.
Sedan Hultkr anlz avsagt sig uppdraget att vara ledatn ot i
kommilten, utsåg Kungl. :Maj :t genom nådigt brev den 8 ok to_
ber 1915 i harn s sti.i lle till ledamot professo·r n vid karuli nsk:c
in sti tutet G. Hedren.
Till kommittens sekreterar e blev av Kungl. Maj :t förord nad
amanuensen i eckl esias tikdepar temen tet B. Knös.
Kommitten har varit för samm a.nträden samlad fiilj a nu~:
tider: den 4- 5 augusti , den 11- 15 september, elen 2~>- 30
oktober och elen 8- 19 noYember. Under mellanliggande tider
hava av ensk ilda kommillemedl emmar vissa utrednin gs arbeten
utförts. Under tiden den 25- 30 ok iober följde kom mi llens
medlemmar unelenisninge n i Yi ssa iinmen Yid gymnastiska ccntralinslilutet.
Kommillens arbeten t orde än nu Yara att anse s[tsom lig.
ganclc på ett förberedande stadium, och om i.in vissa llli i" Uciprinciper och riktlinjer för e tt bliYancle förslag tills viclan· gudlagils, har ularhetandel h iinw, i a n ·a ktan p ä vissa erfordl' rl iga.
ulredni ngnr, <'.i kunnat begynna.
Komm illen har diskuterat fdgan i vad mfm pri ncipe rna i
det av 1910 års kommille avgi vna förslaget angående omorga·
nisation a v gymnastis ka centralin stitutet m. m . kunde li igg~ s
till grund för ett blivande förslng i samma änme, varefter inom
kommillen preliminärt b ehandlats följande frågor: art en och
omfa ttningen av el en unelervisning i gymnastik och idroll. so nt
Yid vissa läro anstalter bord•c ifr{tgnkomma, dc hiira,· h l'lin gade
ök'acl·e kostnaderna för .s tatsYcrkct, konturerna av d en u lb i!d·
ning gymnastiklära re borel-c erhåll a vid gymn as tiska ccnt raliJl·
stitutct, anordnande av en effektiY inspektion rörand e fvs isk
uppfos tran i landet, m. m.
Genom särskil da skriv elser har kommitten bcgiirt och er·
hällit utlåtanden dels genom läroY·e rks- och folksk o Iii\ ersl)'"
rclserna från rektorerna vid vissa uneler överstyrelsens inseende
ställda läroans talter angående läm pligheten för sk olorna alf
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gymnas tiklärare med offic ers utbildning .dels från vissa mili-

ch efen för 0·a
a ngåen de ett av förutvarande
~-~ a Jll yn cl1ghcloer
-·
.
.
tar'

nrm eförclelnm gen generalen G. Uggla 1 anledning av 191 0 års
;, m1milles betänkande avgivet förslag att som gymnastiklära re
0
å visst antal år anställa officerare p å passage ; och ha,·a s ist~ämil1da t vå spörsmal ävenledes varit föremål för k om mill ens
behandling.
Kostnaderna för kommitten h ava vid 191 5 år s utgån g upp "ått till om krin g 9,000 ].;:ron or.

"
XII.
Utfärdade författningar.
Uneler år 1915 luwa p å chefens för sjöförs,·arsdep arl cm en tct föredragning följande allm iinna förfallningar utfärda ts,
nämligen den 22 j anuari : kungörelse angäencle ändrad lydelse
av §§ 6, 7 m om . 6, 8 mom. 3, 16 mom. l , 17 mom. l , 2-f,
26, 27 , 34, 35 mom. l , 36 och 38 mom . 3 i förnyade n ådiga
ins trukti.oneqi fö r lotsstyrelsen den 13 december 1907; den ;)
fe bl'uari : kungöreLse angående skyddsområde n för Vaxholms.
Karlskrona och ;\.lvshorgs fästnin gar; den 5 mars: kungörels e
angående ändrad lydels-e av § .J7 mom. 2 i nådiga reglementet för naviga tions.sk·olorna i rik et den 29 mars l 912 :
den 26 m ars: kungörelse angående de villko-r, p å vilka
utlänning m å kunna tillålas att tillfälli gt uppehålla sig inom
kustfästnings skydd sområde m. m .; elen 10 a pril: kungö ~·eise angående iindrad lydelse av §§ 4,, 5, 7, 8, 12. 13 och Hl
1
nådiga kungörelsen cJien 13 oktober 1905 ancr[rencl.e antaonino·
t>
t>.
· ·· saspiran· ~
· ·· 1ever, nuuinmgcn.Jor
· · gcnJorse
·. av lll<Umm
Och• utb1"ldi
Bng'
.
1
1e1 ?ch marini,n genjörsstip endia t er sam t anslällning av ex l r n
o
.
. i...
91
d'
. ..
a enJorer
m. m. ; en ~ 11WJ : ororclnm g angaendc :lY·
t>·
.
löllartnin
unnmg för sj örullförino•sbef iil och för m a rinens värnpliktiga
~
t>
ller f. d .
frivilSveriges
för
ente
licr Ie shd m. m. ; den 11 funi: r eglem
förordning m ed särskilda företsa Dlotorb å tskår; samma doa:
~
;;
skrif t
er angåen de adöningsförm åner m . m . vid marinen p~l·

l
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krigsfot ; elen 18 juni: kungörelse angående ändrad lydelse nv
§ l i nådiga kun,görelsen elen 20 december 1912 angåenclt> in,
rapporterande av friimm::mcle örlogsfar tygs rörelser vid rikets
kuster samt elylika fartygs lotsning till svensk krigshamn c·ller
därm ed liksliilll område m , m_ ; swnnw dug: kungörelse :l nga_
ende antag;ning, utbildning och pensionering av bcfiil i fl oli ans
reser v; samma drcg: k u n görels e :1 n gående utb ildning till r e~ c rr_
oiTicersaspiranlcr a v vid sjömanskåren ansiiilid a korp ra ler:
.samnw dag: kungörelse angående tillägg till §§ 11 och l -1 i
nådiga reglementet den 29 mars 1912 för navigalionsskolo ru n i
2
riket; samma dag: kungörelse angäende iinclrad lydelse a \
liill.
rms
angående
1899
cl'ecember
8
den
i nådiga fö r ord ni n gen
ning i flottans reser v av personal, som. förut tillhört någon :11
fl.o ttans mjliti:i ra kårer; samma day: k u ngörelsc angåen de antagnilng, utbild-ning' och pensionering a,- befäl i kuslarti lk ricls
reserv; den 2 juli: kungörelse om iinclrad lydelse av § 3 i n adign
kungörelsen den 24 ok tober 1913 angående organisation a y marinstaben och denna stabs verksamhet i fredstid ; den SO Juli:
kungörelse angå ende ändrad lydelse av §§ l , 3, 5 och 6 i n adiga
förordningen den 7 augusti 1914 a n gående konstituerin g och
anställning av personal vid marinens s tam och reserv vi d mobilisering; den 8 oktober: reglemente för sjökrigsskolan ; äen
16 oklober: kung'ör'Clse angående i.inclracl lydelse av § 28 i förnyade n ådiga reglementet för lotsYcr k.ets enskilda pensionskassa
den 28 september 1895 ; elen 29 oktober: kungörels e an gac nde
konvojering av svenska handelsfartyg unel er krig mellan friirn man.d makter ; den 3 december : kungörelse angående utö,·a ncl el
av befälet ö,·er marinstridskraft erna vid krig ell er fa ra för
krig; scmww dag: kungörelse angflcncle vissa iindringar i iJ.l stru k tionen för marinöverdirektöre n och chefsingenjörern a Yl d
floHans stationer den 13 ·O ktober 1905 ; smnnw dag: kun görelse
:mgåcrnde vi'Ssa ändringar i instrnk tionen för marinöverintendenten och chefsintendenterna ,. id fiollans stationer den 11 de·
·cember 1903- samma clag: kun,o-örelse angående vissa änd ri ngar
f)•
i instruktionen för marinöverläkaren den 28 november 190-·
samma dag: kungörels e angående Yissa ändringar i för orJ niil'

s

'

l

anstä llning och pensionering av läkare vid ma b
aen <an"ående
flo t Lans r eserv den 28 no vem ber 1902 ; samma
i
~· läka rldren
1 1
~rrr lamgör:else angående avlöning till personal vid marin en_
erh ållit avsked med' Lil'lstånd ::-tlt kvarslå såsom lönlös i
(,
50 1
d L'
o
-- l se angaen
.
l;:ungore
l
·
n
samma cag:
floti an ell er kustart1'Il encl;
an ställnin g i flottans resen· U\' persona l:, som förut tillhört nit : on av flottans mi litära kårer ; samma dag: förordn ing angtt : nde ersen·s tat för marinen; den 17 december: kungörelse an rrå1ende fo·r tsatt tillämpning av ett den 28 november 1913 be .: Jutat tillägg till d'c i reglem entet för navigationsskolorn a i riket
den 29 mars 1912 intagna övergångsbestämm elser; den 23 december: k ungö•r elsc angående ändrad lydelse av §§ l, 10, 1:1
och 39 i förnyade nådiga instruktionen för lotsstyrelsen den 13
~:lecembcr 1907, § l sådan den lyder enligl nådiga kungörels en
<den 23 april 1909; samma clag: kungörelse angående ändringar
i och till ägg till förnyad e n åd iga tjänstgöringsreglem entet fö,lotsverli:et cJicn 23 december 1914; den 31 dece mber: kungörelse
ang[l.ende a uditörers i flottan tjii:nstgiirin:gsskyldighet ; samnw
·dag: för ordning angåncle mwiindning av lotsverkets personal
och m ateri el för mili tära ii n ciamål; samnw dag : kungörelse an gåend e ändrad lydcls•e ~w § l i n ftdiga förordningen den 7
-augu sti 1914 angående konstituering och anställning av personal vi-d m arinens slam .och reserv vid mobilisering; samma dug:
'kungörelse angående änch-i,ng i nådiga kungörelsen den 27 maj
1881 angående dc grunder, varefter resek ostnads- och traktalllcn.tsersä ltn ing skall vid vissa kommenderingar och förriitt ningar utgå_
I övrigt har KungL Maj: t fattat bes l u t och utfärdat alll11änna fö r fa ttningar berörande marinen e1Jer området för
l\un gL Örlogsmannasällsk apets verksamhet, bland vilka märkas:
Gen om not•er- växlade mellan Sverige och Danmark elen
12 , 15 och 17 mars 1915 har överenskommelse träffats om
~lllsesi'di gt meddelande av förslag rörande inrättande eller för Hndri·ng av fyrar och mistsignalstationer_
Run gL Maj:t har uneler den 30 juni 1915 utsett delegerade
illlt ill ecf av engelska regeringen utsedda delegerade träda i un-

Tidsk?-~ft
Il

i Sjöväsendet
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derhandling rörande undanröjande av vissa SYårighc!.cr för
Sn·iges handels- och sjöfartsförbindelser med utlandet. Dessa
mtderhandlingar fortging-o under sommaren men ledd'e ickl' till
någon överenskommelse.
Den 30 juli 1915 bar 1\ungl. Maj:t bemynd igat översty reJ.
sen för svenska Röda Korset att i enligbet med ell av rys ka Och
tyska samt österrikisk-ungerska r egeringarna g'odkänl fiir slag
till anordnande av utväxling av invalideT och svårt sårade k rigs.
fångar föranstulla om och ombesörja ifrågava rande tran spo rter
av krigsfångar från Sassnitz till Torne:'\. och omvänt.
Efter Mrberedande förhandlingar mellan ;svenska Röda
Korsel och ty ska, österrikiska, ungerska samt ryska Röda Kors.
föreningarna ha,·a delegerad e för dessa senare föreninga r ;,run.
manträtt till ];.on ferens i Stockholm und er november 1\)l j i
ändamål att åvägabringa Eillnader i krig1sfångarnas b eha nd ling.
Såsont resullat av konferensens förh andlingar underleekn alles
den l december ett slu tprotokoll, innehållande beslut och iins kem·å l i ämnet alt underställas vederbörande regeringar.
Överläggningar hava dessutom genom utsedda ombud för
dc 3 nordiska l~inderna ägt rum
Lkls i Kristi,a nia under februa ri 1915 för utarbetande av
förslag till åtgärder till skydd mot faran för· kringdriv an dL' mi·
nor i Skageracl';
.
dels. i Göteborg under febr uari månad 1915 för r eglenng
1
aY sjöfraktsatserna; och dels i Köpenhamn tmder februa ri Jl1,~ ·
nad 1915 för dryftande av vissa å tgärd er avseende up p riil th alJancle av skeppsfarten på Nords jön.
Kungl. Maj:t har undler den 29 november 1915 u tlärdat
km11g'Örelse inn~fattande tillägg till nådiga kungörelsen de n 2°
december 1912 med' vissa bes Li:~mmelser i a vscende å. S ,·criges
neutralitet under krig med främmande makter.
På för·edragning av chefen för justiti edepartementet :
.
den 3 iuni: lag om förfogande öv.e r vissa varor vid krig
·
· . f..
leddg
eller krigsfara eller andra ulomordent1·1ga, av 1\.ng
oran ...
förhållanden; cfen 17 decemb er: föordning om vad' som ]J~l
iakttagas vid tillämpningen av vissa till krigslag·stiftnin gen ho-

·
r11 11 (l e bes tämmelser (militär bes traffn ingsförordning)
·
· · ~ '

147-

sanllnu
·-

J;:u111görelse om bes laffningsrätt i disciplinmål för vissa b e~äihavare vid armen och marinen; sernuna clog: kungörelse me<l
bes tännnelse, alt sär skilda avdelningar aY marinen skola lyda
under vissa r eg:emen tskrigsräller; samma clag: kungö·r clsc anaåend'e inrätta nde av särskild krigsrätt å. kustflottan; deu .~1
december: kun görelse om upphävande a v n~ldiga kungörelsen
den 4 septem)Jer 1914 angå•cnde fä1tkrigsrätt för Yi ssa a \·delningar a v flo l lan.
På föredragning av chefen för lanlförsvarsdepartemenlel:
den 22 januari: kungörelse a:ngående lä karundersökning
a1• dem, som söka fast anstiillning vid krigsmakten, samt aY
yärnplikti ga; elen 18 j uni: ],nngö relse angående ändrad lydelse
av§ l mom. l i kungörelsen den 28 september 1913 angacnde
fr ikallelse fr ån .eller uppskov med insliill clse till tjänstgöring.
rid mobilisering för vissa be,~iringsmiin ; elen 23 .i uli: kungörelse angående fastställande a v stadgar för del frivilliga sj ukra rdsvwsendets h ögsta ledning saml gnmds lad'ga för SYenska
Röda k'ors.et; den 30 .iuli: lag om ändrad lydelse av § 22 vi1rn pliktslagen den 17 september 191-!; den 12 november: kltngörclse a ngående htimLning av vicirnpliktiga, som utebliYit från
ljänstgörin g m. m. (häm tnin gskungörelsc).
På föredragnin g· av chefen för civildepartemen tet:
den 24. april: förordning angående s~irskilcl'a säkerhcLs:iLgii t'der vid nyttj ande av fartyg i vissa farvatten; den 27 april:
kutligDrelse angående ~indrad lvclclse av 2 § i förordningen den
l7. augusti 191-! mn statens meddelande av sjöförsäkring mot
knrrsfa1·a·
·· lse angaenl
o
l c ~m
·· d racl .l yc·1c lse ~l\§ t> < , d en 5 mars: l'ungore
. 29 m om. 2 och § 30 m om. 3 a v förordningen den 29 mars
191
angående befiil å svenska handelsfartyg m. m.; d en .21
illa!'
.. . l se ang~tende
o
••
. · ku ngore
andrad
.lycl'else av 8" 30 mom. 4 och 7
l sanlm
.
..
a r··
oro·rcl nmg;
cl en 12 mars: kungörelse angående ulSlrackt
t·-"·
f..
t'l
l..
.
9"
•
.
de
Ju: or 1 ampnmg
av 8" uu
1 s1slnämnda förordning;
2
tn~ .3 december: förordning angående fartygs byggnad och u1tntncr.
swnma el ag: f oror
..
el nmg
·
o
d e VIS'sa
.
..
o
,,;·
5 ,
angaen
sakerhetsat.,arder VI'el' nyttjande av . fartyg.
{(lq:
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stegring av kalihern medför stegrad sprängYerkan och genomslagning, vilket · ioir av stor betydelse p å de ökade stridsavståndlen;
genom kaliberökninge n har man kunnat m inska tryck och
utgångshastighe t, varigenom nmnits ökad liv slängd å kanon en,
vilket är av betydligt ökad b etydelse, sedan stridsavstånd en så
o

Arsberättelse i bestyckning och beväpning.
A vgiYe n Yid Kungl. örlogs mannasällskap et s sammanträde elen 8

december 1915 av ledamoten K. W es ter .

I föreliggande arbete avhandlas , i vad so m berör fr timmande marin er, i huvudsak materielens utveckling intill Lid punkten för krigets början, allelenstund därefter, å tm illS Lo nc
de krig1förande parterna, varifrån den krafligaste uLY eckli ngen
av hithörande frågor vnrit alt förväntn, med avsikt h emlighallit de erfarenheter, som nmnils och di.irav föran ledda f ra msteg i tekniskt hänseende.

A.

Kanoner och lavettage.

Svåra kanoner. De svåra k nnon ernas kaliber har ya ril
Svåra kanoner.
stadd i ständig tillväxt. Sedan England infört 34, 3 cm . k. för
slag:sk ep·p och J.- ryssare och Fören ta Sta Le rna 35,> cm. k anoner,
har nu det förra land et å "Qu ee n Elisabeth >> installerat 38, 1
cm. knnoner, vilka vid Darclanellerna redan varit i prak ti.sld
bru k ; även i Frankrike är man på väg att släppa 34 cm . ],a.
non er för alt övergå till· 37 cm . kanoner, ooh med visshet ko!11mer ~i ven Ty:;;ldand att följa m ed i kaliberökninge n.
Det pågående kriget har i praktiken vis n t det b erii tl igadc
i kal~berökningen och de skä l, som tidigare framhållit s sasoJll
de förnioimsta orsakerna till densamma, hava visat sig i stort
sett bärande och torde kunna sammanfa ltas sål und a:

avsevärt ökats;
tonpedens ökade porte hnr m edfört en ökning i slriclsaY stånclen till 10,000 m. och däröv er, vilket även anges som bidragande orsak Lill kaliberökninge n.
Följande t::tblå , hämtad ur Engineer för 1913, visar den
erfnr enhet -e rhållna , ungefärliga len1 adsålcl;e rn för ka"enom
o
non er med olik a u tgångshastighe ler:
Kalib er:
i cm.

Utgångshastighe t:
J m.

U ngefärlig livslängd
i antal skott.

30,5
30,5
34,3

82:)
900
760

280
160
450

·Med de ö-kade stridsavstånde n stiger ej endast fordringarnn
å kano-nen ulan även å den p ersonal , .son1 be tjänar densamma.

För den krigsmäss iga utbildningen kriivas kr·igsm~i.ssiga övningar med stegrade anspråk på skjutningar med full stridsladdning för att erhålla övning på de stora stridsavståncle n, vilka
under nu p ågående krig Ju\ llit sig på siffror ända upp till 15,000
och 18,000 meter. Betydelsen av den lg"rövre kal·i herns större
livslängd är härav påtaglig.
Genom dien ökade slitning, för vilk en kanonerna utsatts, ha1·
ersättningsfråg an även starkt · framtr~ilt. Fullgiltigt torde den
endlast kunn a lösas genom ett tillräckligt stort antal res ervkanoner, ·som alltid ligga beredda att ersätta förslitna pjäser.
lfar ll1an tid till förfogande, kan man låta förse förs litn a kano..
.. ett avsevart
.. e11 er s. l'· " 1·Iner >>, Yl'11.;:et ar
..
ner
• nya 1~an1ror
. ll1 ed
1
..
o
J a l! ti·d m era en fredsatgard.
)Jlli'O'are
sa.. t t ; c·1etta bl"u· d oc.;:
o<
krioet
från
Japanerna lära på grund av sina erfarenheter
o
•
o .
llled R
Yssland halla reservkanonan talet uppe 1 100 %. I Eng-

-

l
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land lär man för de grorv a kanonerna hålla 25 % resen]·"
\~l'
·noner.
En steg,ring av elen svåra kanonens ka:liber är n og att
Y~inta , gräns·e n torde heshimmas av deplacementet, som 111:\ste
medgiYa uppställningen av ett ur eldledningssy111punkt tillräck.
ligt stort antal pjäser, och möjligh eten att hålla en tillräckligt
J1ög eldhastighet.
En minskning i eldhastigh eten torde ej kunna uneh- ikas
till följd av den öka:de ammunitionsvikten. Det angives, a lt 3'1,3
cm. ka·n oncn skune stå fög1a efter 30, 5 cm. kanonen i skju t.
hastighet; men däremot skulle vid ännu grövre kalibrar ski l\.
naden vara märkbar.
Aven vi ha ju måst följa m ed i kaliberökning genom att
på >> Sverige>>-typen i~nföra 28 cm. kanoner, och denna k aliber
har under nu pågående krig med avsevärd verkan u ppträtt
~emgt vida grövre motståndare . Man torde erinra sig, h un tsom
i Nods jöslaget elen 24 januari 1914 , där på tysk sida 8 st
:3 0 cm. kanoner och 20 st. 28 em. k. jämte 12 st. 21 cm . k.
stocl'o emot å engelsk s,i da 32 st. 34 cm . \:. och 16 st. 30 cm . k.,
striden blev oavgjord, sedan den varat i flera timmar, var under
en del av de engelska fartygen erhöllo högst allvarsa mma
skador.
En annan sjöstrid under ·det nu pågående kriget, n iimligen vid Coronel utanför Chilensk a kusten den l nov ember
1914, synes hava i viss mån bekräftat, att den fartygsbyggnadspolitik, smn hos oss hävdade ett stätre antal pjäser av något
mindre kaiiber gent emot ett fåtal av grövre, varit riktig. Det
torde nog ihågkommas, hurusom vid tillkomsten av p ansarbåten »Sverige >> en livlig agitation påyrkade en ökning a v kali·
:bern på b ekostnad av antalet kanoner, varvid dock flottans miin
nästan enhälligt höllo på såsrom minsta tänkbara ant al 4 .st.
svåra kanoner, för att man skulle äga mö jlighet att med u tsild
till framgång kunna leda elden.
I den för engelsmännen olyckliga .sjöstriden vid Coronel
finner m an, att där uppträdde på engelsk sida fartyg m ed ett
färr.e antal grova kanoner (23,., cm. k.) i kaliber överlägsua de
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-a fa rtv!Zen försedda med 21 cm. kanoner, de senare i större
tys,.
J~
1 '
.
" .d enna SJOS
... t l'l.d oppna
..
d es el Enligt synliga
uppg1·rter fran
·\ sårdant avstånd att mellankalibern ej kunde vara med ,
cJien P •
'
och det .dröj de ej länge, förrän det engelska flaggskeppet var
··verväldi gat av elen tyska elden. Det påstås, att det engelska
o
.
.
.
fartyget aldrig hann att ens skjuta m s1g.
Detta förhållande illustrerar just den belägenhet, i vilken
dr »Sverige >> -typ skulle komma att befinna sig, om den erhållit i stället exempelvis 2 st. 30 cm. kanoner.
Det minsta antal grova pjäser, som vi kunna tänka oss, är
,
och högst önskvärt vore naturligtvis , om detta antal, icke
st.
4
minst ur synpunkten av eldens ledning, kunde ökas till 6 st.,
yarigenom utsikterna till en eldstrids lyckliga .genomförande
skulle avs evärt ökas.
fln tal.

;11 edelsvåra och lätta kanoner. V ad angår mellankalibern Medelsvåra
och lätta
synes man nu nästan överallt gått in för 15 cm . kanonen eller kano ner.
närmast däromkr,i ng :brukliga kalibrar.
Krupp har framställt en automatisk 10 cm. 50 kaliber lång
kanon huvudsakligen avsedd för användning mot jag:1re och
lol'pedfartyg.
Dess karaktä ri stiska drag äro följande.
Sintstyckets öppnande, hylsans utdragning, laddning av
nytt skott och mekanismens stängning sker auto,m atiskt. I
händelse av behov kan en man betjäna kanonen, i vanliga fall
utgöres betj äningen av 3 man. Magasinet innehållier 6 till 7
skott. Skjuth astigheten beräknas till omkring 35 skott i minuten.
l samband härmed' torde böra framhåHas, att man utomlands för jaaare, dock större än våra, antagit 10 cm. kanonen,
där man ej ~ör de största fartygen av denna typ installerat till
Och :med 12 cm. kanoner.
Man torde på grund av redan tills dato under kriget gjorda
e:farenheter kunna konstatera, att jagarens karaktär av artille rifartyg blivit m er och mer framträdande .

-

B evalmi ngskanon.
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m. be.
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i
Skjuth a s lighe len för 75 cm. kanon en angive s till 25 skolt
nJin u ten.
s·\.... in s b es tvckni
::-, ,
- ncr
..,
v
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Den omvandling av Paris' luftförsvar, som under senare
licl en försiggåtl , bekräftar detta .
U nder det alt man vid krigets tidigare skede sökte förs Yar:\
d en n a stad emot an fall fr ån Ju f ten genom uppställd a strå].
kastare och luftkanon er, har numera denna plan helt öv ergi vits
och i stället har inom delta samhiille upprättats ett stor t antal
flygstationer , varifrån anfallande flygare omedelbart m ötas av
Yi1! armerade luftfartyg ; man har ocks ä under senare tider
erfarit bra litet om flyganfall emot denna stad.
Med elen tidigare anviinda anordningen följde dessn tolll
elen oHi.genhetcn, att projektilerna, som skötas emot fi en tliga
flygare , föUo ned inom staelsområdet och anställde all varsamma skador.
Även mn lnftkanonernas framtid till lands ej skulle gå
d en utveckling tillmötes, som man möjligen tidigare tänkt sig,
torde dock deras användning å fartyg vara nödvändig-, d å man
för ni·irYarancl e Yäl ej torde kunna tänka sig någon anna n lösning av denna fråga.
F ölja vi denna fr:'\gas ntvPf"kling1 utomlands, finna Yi, atl
Bestyckning
å under- bes ty ckningsfrågan iiY en ~1 dessa båtar g~1r starkt i kal ibrrökvattensningen s teck en .
båtar.
I Tyskland finns s~hitt man vet tv å bestyclmingstyper,
den ena har höj- och sänl.;:bart hw eHage, och den and ra har
kanon ständigt uppstiiHd. Önskemålet ~ir att hava en bestyckning, Yilken li.i.lt kan bringas i eldlä-ge och i unelervattensläge bjuder det minsia vattenmotståndet För att tillgodose
den senare synpunkten kräves en mindre pjäs, än vad förhållandet blir med elen höj- och sänkbara . Olägenheten m ed den
höj - och sänkbara tir den tid , som alltid kräves, föT att ffl den
i funktion, varvid följer vissa komplicerade anordningar. Den
andra lypen fordrar ett material, smn ej angripes av saltvatten1
Den .större kanonen är av 75 mm., den mindre av 37 tn i1 ·
kaliber, och båda äro avsedda att samtidigt kunna anvii.ndas
emot luftfartyg-.

-
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Den större· bringas i elcllöge genom elektrisk kraft , och
rrer det c:a l minut att fa el en klar för strid , den erforchar
t Uo
il mans betjäning.
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I England har man huvudsakligen 75 mm. kanoner fö,sina u. v. b. i höj- och sänkbara lavettage. Fig. l och 2 Y i~a en
dylik pj~is uppsliillcl [t engelska undervallensb åten E 13, Yi lke 11
.~ll·an dade utanför Saltholm.

1-:>

-
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)~ ven i Amerika lyckes man kommit till 75 mm . kanonen
ungefärligen samma anordningar son1 den engelska: den
d
J]l e
amerik anska kanon en tager i skjutläge med sig en del av däckel, vi],k et tj ~instgör såsom skydd för bet j än i·ng,e n .
Då de hiironm berörda bestyckningsu ppgifterna hänföra
sig till tiden för krigels ntbrott, och med tank e p1. den offensi\"a
anda , so m kännetecknat särskilt de tyska U.-bå;arnas uppträdande, torde man kunna antaga , att kalibern nu vi da överstiger
?5 mm . kanonen.
Vad förhålland ena hos oss beträfTa, så erh å lla även våra
under byggnad varande U .-båtar besty ckning ; i den mån ut rymm e och dep lacement del m edg iva, komma våra nu färdiga
båtar a tt förs es med en lätt artill eripj~is.

Bestyckningen av luftfartyg är en fråga, s•1m allt sedan Bestyckning
av luftfar -krigets bör jan gått framåt med stora steg.
tyg.
Beroende på dessas ~inclamål och olika uppdrag torde man
i stora d r ag kunna ange bcstyckningsfr ågam nuvarande liige
ungefärligen sålunda:
fö r lågs:paningspla n: kulspruta od 1 gcvi:ir (repeter);
för takt iska spaningsplan (obse:·vationsp lan): gevär (re peter);
fö r stridsplan: kulsprutor och gevär; och för dc större aY
dessa plan kanon,e r upp till 37 mm . kaliber, varjämte dessa
sistnäm nda plan ä ven börja förses med pan sarskydeL
Förutom besty ckning medföra dessa plan även sprängoch bran dbomber .
Av det förra slaget synes man hava i bruk dels en lättare
a 10- 12 k g., som huvudsakligen användes mot trupper, obeVärade b åt ar och dyl., dels en tyngre om c :a 50 kg. med stor
laddnin g br isant sprängämne.
. Bran dbomberna äro, å tminstone dc tyska, av c:a l kg.
VIkt och användas bl. a. med fördel mot ballonghöljen.
. I den allra n yaste plankonstrukti-o nen anordnar man ett
1
'tet citadell mitt emeUan det av tvenne fly@kroppar beslående
1
k.U<ftfartyg.et, och d!äri placerar man bestyr:kningen , Yilken chl
l .
· l~ar
·
· go d a b es t ry l~nmgsvm
· ·· r··
an er-l1ao Il a Jam
orel sev1-s

-

Plan m ed P'ropelle rn framtill erbjuda alllid svåri ghe tet·
för avgiv ande av eld i fl ygriktnin gen, vilket är en vital olä.
genh eL
Ett t ysk t hydropla n , .som för en tid sedan av r yssam e Lo•"
~ ·'
utanför Riga, uppgives har va rit bestycka t med 1 kulspr uta, 1
gevä r och 10 bomber.
Kanon tillAktiebolaget Bo{ors-G ullspång är sta tt i en fortgåen ck ut.
verknin gen
\.
vid Bofors . veckling år från å r , och ständigt läggas nya verksam hetsomr:'

den till f örut befintlig a. Vad beträffar n yh eter på k an ontil!.
verkning ens områd e m å omnämn as, a lt man nu uppn a tt 30
cm. kal ibern i fo r m av 30," cm. h aubits er, som skola lcY ere ras
till Svenska sta ten.

I sam·band härmed m å även omnämn as den nya ta bcl lin Bofors ny a
skj utfält. sk julnin,gstbanan vid Bofors.
Sedan det visat sig erbjud a vissa svårighe ter alt å ~k j ul 

banan i Karlskro na anordna insk jutninga r å avstånd utöver
10,000 nL, har geno m stalens mellank ommand e ä Bofors a lllagts el t skjutfält för a lt möjliggö ra tabellins kjutning ar p ~t avstånd upp till 20,000 m.
Skjutpla tscn är försedd bl. a. med traversb ana m ed clcl;.trisk kran med en lyftkraft av 90 ton. Till skjutpla tsen leder
norm alspårig j ~[ rn vi.ig från Bofors.
Bland andrr a kanoner , som und er året inskju lits där , miirkes den n ya 28 cm. kanonen .

B.
Svår a
artilleriet .

-
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Artilleriets uppställning.

E nli gt för närvaran de tillgängli ga uppgifte r fö re faller del,
som om England och Japan skulle bibeh ålla dubbelto r n -p rin·
cip en för upps tällningen av det grova artillerie t, då di[rc mot
Amerika och Frankrik e följda av några av andra rang en ~ sjö·
makter för sina senaste nybyggn ader övergått till upp.sliilln ing
av 3 och 4 kanoner i varje torn s. k. »trippel- » och »l~,·au ru r ·
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väg T yskland i detta hä ns eende kommer aU
ltorn ». Vilken
.
pe
Jå .j111 på är e.J m ed si.tk erh el känt, men att döma av y ttranden
~ della land's fackpress förefalle r d et, som om man här h ade
~ör avsikt att följa England s exemp el.
Förd'elarna med trippel- och knldru ppeltorn en är, att man
jnom samma d cp"lacement Yinncr ökat an tal pjäser.
För ett sla gskepp s tälla sig förhållnn clena ungefärl igen salunda : tre kvadrup pcltorn ii ro Jii.llare itu fem dubbelto rn och
!yngre än fyr a dnbbelto rn. Trots des sa fördelar to rtl'e dock.
såväl l;:onstru k tio n s- som sk j u ti ck n isk a synpunk ler ulfall a till
fö rdel för dubbelto rn et.
De förh ållanden , som Lala emot trippel- och kY ad ruppel upps tälJningc n, äro i för sta hand det stora ant a l k anoner, som
kunna göras overksam ma genom alt clt lyckat skott låser elt
torn , vidare till la ga störning a rna i cldgiYningen med det ökade
antalet pjäser i samma torn , Yarig1enom eld h as lig1hclen blir
minclTe.

Vad uppställnin gen av den medelsv ä ra b es tyckning en an- .:\Ieclelsv åra
går,· är d en. g}ings·e upps!i.illning1s formen {i de s törre fartygen artilleriet .
alltjämt k asematt m ed en strävan a lt sa mmanfö ra pjäserna i
underlät ta eldens lcdnino·
n·
gPupper för att däriQ•
. . . . cnom

C.

Krut och sprängladdningar.

Fördelen m ed nitroglyc erinkr utet är, alt det liinm ar biiltre Nya kruttyp er.
ballishska resultat än nitroccllul osak rntcl, men å andra s iclan
lempcr:t
:kadar det k anonen mera pa grund av krutets högre
1··
·· d
·
· · oss sava··1 so m annorsta cs, c ar delta krut använde s ,
hur: Hos
skadlio·a in ar Inan en er giskt arbetat på a tt m inska k rute ts
"
•
,
••
.
o
verk
h emma beår
h
ena
alland
forh
.. an pa kanon ern a, och vad
traff
a, kunna vi anteckna goda r esultat .
k. ;'i:l ~ölj d av dc stora urbrä nninga r, som särskilt vid 75 mm .
erhalbts med använd'a nde av Nk"-krut , h ava försök gjorts
o

-
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med att i sti.illel ö·vergå till Nkrkrut med något annan san\.
mansältni ng än förut ; difenylam inhalten ha här bc sti) n\l~
lill 1 7n.
Scdan dessa försök givit tillfredsst ällande resultat, har n1n11
för 75 mm. kanonen gått in för Nk,-krut.
För 28 cm. kanoner har utexperim enterats en ny kr ully p_
·
:\!k~, med lägre värme och urbrännin gseiTekl än Nk".
sig
stiilla
metocl
Vieilles
enligt
Urbrännin gstalen bcshimda
på följande sätt:
1

Nk G (28) """ " '.". """ """ 2,SG
Nk 4 (15/98 leY. 16) .......... . 4,36
14,00
Nk 1

m
881

1280

Nkc-krutc t ligger i urbri1nnin gseffckt nära nitrocell ulosa
kl'lll av dc typer, som användas för grövre kalibrar ; d'et har
framför elyNid kt' ut fördelarna av n ftgot högre effekt, sl iirrc
lagringsbe sli.indighe t och ok~inslighet för fukt 111. 111.
I fråga ont krut för kanoner av minch·e kaliber h ar dels
försök utförts. m ed ett mera dämpat krut för 15 cm. kanonen
och dels utcxpcrim cnlcrals ett Nk+-krut för 57 mm. ka no ner,
·som. givit tillfrodsstä11and'e r esultat.
En omständig het, som i hög grad inverkar på urbr~i n ni ngs
dl'ektcn, är konstrukt ionen av koppa rgö-r dlarnas profiler, och
rörsök med olika typer av gördlar hava ulför ts särskilt i fdtga
om 28 cm. projektile rna; d'e t har härvid visat sig, att en him plig
form av gaschcck, ävensom åtgärden att bakom gasch ecken
anbringa en 'lämplig talj-grafit smörja i avscvbird grad med·
Ycrkat att n edbringa urbriinnin garna .
i nolbclkrut en bestämts, haYa med

Innan difenylam inhaltcn
Upphettningsprov dylika krut omfattand e försök utförts beträffand e krutens sii·
rrned nobelkerl1 et vid. förvaring under hög t'e mperatur. Upphettnin gsproven
krut.

hava omfattat såväl 50° som 65 ° och hava ~igt rum sedan ,·{!·
ren 1913.
Försöken hava utförts samtidigt med krut av för u t giil·
land-c och elen nya sammansä ttningen. Skjutförsö k ut fö rdes
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första tiden varannan månad och sedan var tredje samt nu
st varje halvår.
sella
J{r uten med 50° temperatu r hava väl hållit sig under tiden,
även de med 65 o h ava gått bra, dock icke de äldre, vilka redan
efter omkring 4 månaders förvaring måst uttagas.
Resultaten av skjutförsö ken utvisa följande beträffand e V 0

och

P max.:

utan clifen ylamin: Nko (57) +50°, efter 12 månader något
högr e därefter utslaget på grund av nitrösa gaser. Nk 5 157)
65 o , utslaget efter 4 må~ .
Nks (57) med l % difenylam in: praktiskt tag.et samma
resultat efter 24 månader för både + 50° och + 65 o .
Nk 5 (57) med 0,:; % clifenylam in: praktiskt tagel samma
resultat efter + 50 °, vid + 65° utslaget efter 12 månader.

+

Medl flamfritt krut hava även försök utförts, och elylikt
krut avsett för 75 mm. kanoner är ute för prövning. Detta
krut giver n ågot ökad laddning med betydligt minskad flamma ,
men däremot avsevärt mera rök .

Flarnfritt
krut.

Till följd av den av England igång,salla blockaden mot Försök med
Tyskland, vilken blockad numera omfattar även bomull, har träcellulosa
krut.

man i detta lan d måst se s·ig om efter en annan vara för att
ersätta denna nödvändig a beståndsd el vid kruttillver kningen.
Man har då gjort försök med träcellulos a , vilket lär ha slagit
väl ut.

.Även hos oss har man med vaken blick för denna viktiga
fraga slag,it in på samma vi.ig, och synes del som om även här
dessa försök skulle hava krönts med framgång .
Vid Bofors Nobelkrut hava försök utförts att av nitrocellulo.:a av träcellulos a (sulfatcell ulosa) framställa nobelkrut av
olika sorter.
Ur d essa försök hava framgått följande:
slagv är fullt användba rt
träcellulos a av hbirovan angivet
att
v
sao
kningen ;
kruttillver
vid
bomull
för
sorn ersättning
• o

Tidslo-ift i Sjöväsendet .

11

-
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att stabilitet en hos den färdiga nitrocell ulosan visserlige 11
ej k an uppdriva s till samma grad som för nitrocell ulosan, ti\].
verkad av prima nitrerbom ull, men likväl bliver fullt till freds.
ställande ;
att strubilitel en hos det färdiga krutet jämväl bliver fullt
tilHredss lällande; samt
att samma skjutresu ltat som med vanligt nobelkru t kan
ernås, endast krutels dimensio nering under tillverkn ingen mo.
difi eras något med hänsyn till den olika vislwsi·t eten hos krut.
nla•s san.
Om de lö·f ten, som här utfästes, gå i uppfyllel se, varom man
sannolik t ej har någon grundad anlednin g misströs ta, h ava
vi ju funnit ännu ett områdle, där vära eg11a naturtill gangar
kunna ersätta importva ra.
Detta krut torde ännu så länge komma att avses sftsom
exercisk rut ; under krigsförh ållanclen , då stark omsättni n g äger
rum, bör det jämviil kunna använda s sås·om slridskru t.
Särskilt glädjand e är alt erfara, alt det nya krutet ej synes
fordra någon förändri ng av kan.-mer nas laddning srum ell er ny
insl,jutni ng, s.å smn särskilt i amerika nska kretsar förmoda ts
vara en Hackdel med det i Tysklan d frnmstä1 lda krutet.
Försök mod upphettn ing m. m. pågå för närvaran de
huvudsa klig överenss tämmels e med proven, omnämn da å föregående sida.
I ett flertal länder hava eldhandv apnens verkan s tegrats
Progressi va
krut.
högst viisentlig t genom höjning av utgångsh astighete n.
Delta har åstadk ommits, dels genom sänkning av pro jek·
tilens vikt, dels genom att öka krutladd ningen, vilket möjliggjorts genon1. införand e av ett progress ivt krut, varmed för stås
ett krut med småning om stegrad förbränn ingshast ighet.
Sedan ett flertal år tillbaka har denna fråga uppmärk sam·
mats i vårt land. Sålunda har statens krutbruk vid Ak er in·
rättat s.ig för til!lverlming av elie tta progress iva krut, medan åt
en kommiss ion uppdrag its att utexperi mentera den fö r vårt
varpen lämpliga ste kulforme n.
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Gen om införand e av denna nya ammuni tion skulle man
vinna c :a 110 m. större u tgångsha stighet m ed ungefär samma
Jllaxi.mitryck som för närvaran de samt sålunda en a\'Seviirt
Jllera bestryk ande kulbana.
Ä ven försök med till verkn in g a v progress iva kanonkr ut
pågå flerstäde s utom lands, dock hava vunna r esultat ännu ej
belwntgj orts .
Sedan man tidigare använt såsom explosiv t ä mn e i projek- Spränglad dningar m · m ·
. .
. t
.1
tile•r, n;elinit, lyddit och shimose m. f . vanan ·er av p1 1uu1syran vilk a bilda stö tk ~insli ga förening ar med särskilt järn och
bly på grun d av deras karaktär av syra, har man numera allmänt överg~1 tt till trinitroto luor för projektil er, to·r peder och
minor, vilk a sprängäm 11en ej röna samma in verkan som ovan
framh ållits om pikraten .
En annan nitroföre ning är tetranitr oanilin, ett anilinder ivat,
vilket besitter mycket kraftiga explosiv a egenskap er. A.mmo nal* ) är likaså ett explosiv t ämne, enligt tl!ppgift innehåll ande
alum~nium och lrinitroto luol, det an vändes inom Österrik e till
sprängla ddnng i proj ektiler och säges vara synnerlig en s tötsäkert tilf och med överträff ande trinitrolo luolen.
Turp enile är ännu ett nyll ·e xplosivt ämne, som anses vara
mycket kraftigt. Samman sättning en därav ~ir icke känd, det
lär av fran smännen försöksv is använts vid krigets början.
Svårighe ter hava emellerti d yppat sig under sista tiden att De s. k.
rerhålla toluol, varföre här hemma pågå försök, de s. k. Månsbofii
söken.
ne.
Månsbofö rsöken, för framstäl lning av ett inhemsk t sprängäm
Vid Stockhol ms Superfos fatfabrik saktiebo lags fabrik vid Månsbo (Avesta) hava försök gjorts med att framstäl la ett användbart sprä ngämne av inom landet befintlig a råvaror. Detta är
ett ammoni•umrperk lorat (kausolit) och tillverka s i prässad form.
MecJI detta har utförts er1 h el del såväl spräng- som skjutförs ök,
Och detta ~'>prängämne har därvid hittills visat sig ej springa i
k.anonen.

----

*) Bos oss tidigare försökt.
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ts stöt säk erhe t har sk ju.
För und ersö knin g av sprä ngm edle
blin dlad dat rör emo t vatt en
tits m ed' sprä ngla dda d pro jekt il och
hård , varv id proj ekti len håll it,
elle r land , dlä r mar ken ej vari t
t, vilk et däre mot vari t falle t,
och h ar h ärvi d krev ad ej intr äffa
skju tits emo t h å rd, sten huu den
då und er likn and e förh ålla nde n
mar k.
i fritt tills tånd , men inneDet uth ärd ar äve n bes kjut ning
det, när omh ölje t spli ttra s och
slut et i han dgr ana ter antä nde s
•
intr äng er i dets amm a.
såväl
ad
krev
lles
erhå
ing
Medl ladd at rör och sprä ngla ddn
kacm.
8
j
rda
utfö
gar na äro
mot valt en som land . skju tnin
a tt
r
fö
as
sätt
aste tide n fort
non och kom ma alt inom elen närm
säk erhe t.
ytte rliga re prö va sprä ngä mne ts
i pan sarb ryta nde proFör anv änd ning som sprä ngä mne
nuv aran de form , på gru n d av
jekt iler är det ej läm plig t i sin
Där emo t visa hitti lls utfö rda
alt det ej är tillr äckl igt stöt säke rt.
änd as som sprä ngä mne i h anelförs ök, att dets amm a väl kan anv
el för tro.fyl vid fält pjäs er .
gran ater och som ersä ttni ngs med
påg å för när var ande

olag et
Nitr ogly ceÄ ven vid Nitr ogly ceri nak tieb
stäl la ett sprä ngä mne läm rina ktie boök att 1ned inhe msk råva nt fram
lage ts för- förs
anv änd as i han dgr ana ter och
sök.
pan de sig för att blan d ann at
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är, att för en och sam ma kali sam ma fart yg, därv id id'e alet ju
en leve rans , varo m ock sed an
ber om:ba:rd bör finn as end ast
oss vari t utfä rdad .
ett par år tillb aka före skri ft hos
har till ned brin gan de av
Vilk en bety dels e d'en na å tgtir d
höja nde av skju tres ulta ten
spri dnin gen i salv an och där med
s.
tord e ej beh öva när mar e klar göra
för fart yge n ord na fråg an
Men äve n om man lyck ats att
stäl land e sätt , finn as and ra
om olik a leve nms er på ett tillf reds
så mäs te bea ktas .
förh ållp nde n hos kru tet, som ock
kon s ekv ense r är infl yAv dess a och m est påta glig till sina
skju tnin g.
tand et av kru tets tem pera tur vid
vari atio n av 1 o i kru tets
Man kan i run t tal anse , att en
i utgå ngs hast ighe ten av c:a
temp erat ur 1med för en förä ndr ing
ska avs evä rda tem pera turd ifl m . Med de m ång en gån g gan
emellan olik a belä gna dur kar
ferenser, som kun na före kom ma
dlig a vari atio ner i sko ttvi dd,
ombord, kan dett a med föra bety
eras särs kilt med tank e på
en oms tänd ighe t, som mås te regl
salve1den.
l här för som för olik a utFör alt möj ligg öra rätt else såvä
strid sfar tyge ns kan one r und er
gån gsha s,tigh eter hos kru tet hav a
ano rdn inga r å sikt inät tnin garn a,
dPt gån gna året erhå llit såd ana
aga s för här anty tt änd amå l.
att ved erbö rlig kor rekt ion kan vidt

han dmi nor .

D.
gan har avse värt stegrats
Det :lllm änn a intr esse t för kru tfrå
ur ren prak tisk skju tsyn p unkt
und er de sist a åren , och s~irskilt
pet med den sam ma, vilk et h elt
har man bör]• 'at t>crå mer a på dju
sam upp gift .
säk ert skal l visa sig var a en tack
har und er det gångna
För kru lets ren t tekn iska tills yn
täm mel ser m. m. för mari·
året utfä rdat s nya årsp röv ning sbes
kru tet ur des sa syi1pun kter
nen ; men det iir ej nog1 med att
mås te sed erm era äve n omhord
ä<>nas en rati one ll tills yn, man
Jag syft ar hi.ir nän n as:
a~, vända dets amm a på ett rätt sätt . eran
ser sam man föras pll
leY
på vik ten av, alt likv ärdiga krut

Projektiler och rör m. m.

t enh etsp roje ktil en fram - Enh etsSås om ett fram steg på väg en emo
l C:o >> fram stäl ld pro- proj ektil er.
?åll ~r »Na utic us >> en av >> BetJ.ehem stee
rillo r av ung efärlige n följ and e
Jektil förs ·edd med lång sgåe nde
1
pro jkti l lär vara in~.tseende, Yisande tYenne sekt ione r, vilk en
ford i Am erik a.
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28 cm. p gr. k p. 3 Of o av projekti lens vikt.
))
))
28 cm. hpgr. kp. 7 % ))
))
))
28 cm. sgr. 10-15 % ))

Genom dessa rillor eller bomma r i projekti lens hålrum er.
hålles en förstärk ning av dess gods.

15 cm. hpgr. kp . 3
15 cm. hpgr. k p. 5
7
15 cm. s gr.

%

%
%

))

))

))

))

))

))

))

))

))

Brisansr ör.
Till samtlig a svåra och medelsv åra projekt iler använd es

Beträffa nde skjutpr ov med projektH er har man numera
gått in för skjutnin g även under viss anslags vinkel emot y lhärdat pa nsar; i Frankri ke har man länge haft föreskr ivnn
prov med 15 ° anslags vinkel mot normal en räknat. Samma led es
blir förhålla ndet även hos oss, där liknand e bestämm elser för
framtid en skola ligga till grund föT skj utprove n, varj ämte projektiler na skola sk j u tas sprängl addade.
Hos oss knyter sig intresse t i projekt ilfrågan till de projckVåra nya.
projektil er tiler, som äro avsedda för våra nya pansarb åtar.
För 28 cm . k. finnes följande projekti 1slag:
28 cm. pansarg ranat M/14 med kapp,
28 cm. ·halvpa nsargra nat M/14 med kapp och
28 cm. sprängg ranat M/16 sam tliga brisans laddade .
För 15 cm. k. av nyare modell är ans kaffad en ny h alvpansarg ranat M/14 med kapp och en sprängg ranat båda brisanslad dade. Även 75 mm. kanone n har erhållit en brisansladd~Hl sprängg ranat.
Vid dc härovan omnäm nda proj ektilern a använd es en mera
spetsig form, varigen om vinnes 15-20 % i sko tt vidd.
Såsom sprängladdning till proj ektilern a använd es num era
hos oss i största utsträck ning trinitrot oluol, för vars tillverk ning
fabrik anlagts vid Björkho rns krutbru k .
Förh ållande t emellan sprängladdning ar i olika projeld ilslag för 28 och 15 cm. projekt iler framgå r av nedla nstå end e:

brrsansr ör dels sås om basrör och dels såsom spetsrö r till en d'el
spränggranater. Konstru ktionen är ungefär ligen densam ma
som förut , och har man i allmänh et en mynnin gssäkri ng av
minst 5 m eter gemens am för de olika typerna .

För att jämföra de olika projekt ilslagen till 75 mm. kanon,
nämlige n stålgran at med bar. M/14 och sprängg ranat ~ned sar.
M/14, hava skjutfö rsök utförts i Karlskr ona . Härvid använd es
såsom mål cist,e rner fyllda medl kol för att kunna se, vad verkan
blev på en jagares kolbox . Plåten var 3- 5 mm. Resulta ten
av skjutför söken visade, att sprängg ranaten visserligen verkade
lmstig'are och .g av större utgångs hål, men stålgTa naten gav även
krevad' inom l meter från framplå ten, vilket synes vara fullt
tillräckb gt.
För under beställn ing varande luftkan oner avses en brisansladldad sprängg ranat försedd m ed dubbelr ör. Säkring en
på detta rör är av annan princip än på de nu a ntagna brisans rören och är närmas t liknand e de Erharts ka rören m ed säkring tiH omkrin g 300 m . från mynnin gen . Nu b efintliga dub belrör kunna m ed fördel använd as.
Bland tillverk ninga r på detta område har Bofors även
ltppta,~t fr am ställnin gen av brisan6 brandrö r, och av olika typer
tnärkas följan de:
.så konstru erade, att detonat ionen äg'er
Pcmsarrör, basrör,
. .
..
.. ' nar proJ ektlien passera t den tjocka pansarp låten eller till
~torsta delen trängt igenom . Rörets fördröjn ing är c:a O,o 0 ., - '0 0c Sek,unde r.
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s:"t att
I-Jalupansarrör, basrör , äro i allmä nhet fördrö jda,
F ör.
r.
pansa
dlelon atione n äger rum vid genom tränga ndel av
dröjni ngen torde vara några 10,000 delar.
oför.
Spetsa nslags rör använ das till ,s pängg ranate r och äro
äger
.
mlsek
900
850c:a
av
dröjda . V iid en anslag shasti ghet
500-,
ng
omkri
heter
detona tionen rum i sprän gplåt Vid hastig
p å pro.
600 m ./sek. äger detona tionen rum, ungef är när valken
1

jektile n befinn er sig i tunnp låten.
Spårlju s.

.
Spårlj us äro anska ffade till 75 mm. kanon för såväl spräng
57
ed
m
gjorts
även
grana ler som stålgr anater ; försök hava
dag.
mm. kanon tiH belåte nhet . Fråga n om ett använ dbart
g; men
spårlj us för lätta kanon er har ej fått slutgil tig lösnin
ökalstr
ej
dock
äro
De
.
dylika
skjutf örsök hava utfört s med
.
jbara
urskil
klart
rande utan lysand e och även i solljus
n sp ela t en

U111der d et nu pågåe nde kriget har handg ranate
Handg raupp en hel arsena l av pjänater m. m. stor roll, och vid dess sida har vuxit

granaser avsedd a att på nära håll emella n löpgT avarna kasta
ter, bo.mb er och dylikt .
e,
Även för fartyg kunna Ilandg ranate rna Yara av b etydels
en
aY
e
terand
och försök hava länge pågått för utexpe rimen
lämpli g typ.
ber.
Ävenl edes har här hemm a försök utfört s med flygb om
ll
speciel
är
epp,
luftsk
från
ts
Bland de bombe r, som använ
Den
.
ad
omtal
t
en fr ån Zeppe linare använ d d'ylik rätt mycke
m och
beskri ves inneh ålla therm it, en bland ning av alumi niu
d , vill;:el
järnox id, som vid anslag et avgive r järnet i smält tillstån
a hornb
d'å slunga s vida omkrn g. Den tempe ratur, som denn
p å skog
eld
sätta
att
nog
klig
alstrar , är synne rligen hög, tillräc
en illaigt
samtid
eller annat bränn bart materi al. Den alstrar
luktan de rök avseeld att försvå ra släclm ingsfö rsök.
(Forts.)
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Arsb erättelse i sjökrigskonst och
sjökrigshistoria för år 1915.
nträde
Avgive n vid Kungl. örlogsm annasä llskape ts samma
eck:.
Lyh
O.
ten
ledamo
av
1916
ri
den 2 februa
(Forts. fr ån sid. 98 häft. l.)

6: e skedet .
med Italien s inSkede t omfat tar den orolig a somm aren 1915 fr ån och
av träde i kri s
juni till och Ined septem ber. Dess början känne teckna
get.
oliItaliens inträd e i kriget och det därme d föränd rade krigsp
Italien s
tiska läget i Medel havet. Det var dre n 22 maj 1915 som
telser
förplik
sina
11egeDing: fann sig föranl åten att »uppfy lla
allom
gentemot den itaJi.en ska folksjä len" och utfärd a order
ingen mot
IIlän mobili sering . Dagen därpå följd e krigsf örklar
h änsyn
ed
m
n
ollisio
pliktk
ig
allvarl
Osterrik e. Någon vidare
n sig i
befan
1882
sedan
ti~ det obestr idliga faktum alt Italien
Ocb
de.
gällan
sig
~llians med Österr ike synes icke hava gjort
hava
aldrig
~.~rund' och botten torde man inom trippe lallian s-en
ock kunman
om
,
kriget
i
ä;pare
medhj
som
raknat med Italien
ndare.
nat hysa förhop pnin g att ej få allian sbrode rn till motstå
en
intaga
att
n
sträva
sin
Italien h ade redan tidiga re visat
härför
k
uttryc
ett
~v de första pl'ats·e rna i Medel hav et, och som
s vara
tnleddes hösten 1911 kriget mot Turki et, där målet angav
·
· J'Is oc l1 C yrenm'lm. Var-e s1g Engla nd eller
att
.. erö vra T npo
~~. Ulind're . Fra~1krike ~an vara särski lt intres serat a v att förnärJalpa Italien till .en vidgad makt i Medel havet, men för
..
·
o
f
ll
målet
~'
enda
·
varande synes f"or uem a l annat a vika for det
att nedkä mpa teuton erna.
i kriget
k Som entent emakt erna r edan före Italien s inträd e
äldet i
herrav
idda
obestr
det
av
ing
lltlde ans es vara i besittn
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Medelha vet, betydde det plus som Italien kunde giva i detta
fall ganska ringa. Stönta inflytand et skulle naturligtvi ~ k 0111 •
ma att göra sig gällande i Adriatisk a havet, där Österrik e kunde
bliva ställt inför en överväld igande övermak t av Italiens hela
samt stora delar av fmnska och eng-elska flottorna . Med stöd
av detta överv~ilde i Adriatisk a havet skulle det vara synnerligen
begärligt för italienar na, som förgäves köra huvudet i T yroler.
alpernas regnvåla väggar, att i stället söka sin inmarsch linje i
Österrik e-Unger n över havet g'enom Dalmati'e n, eventuellt i
samverkan med serber och montene griner.
Att avvärja denna fara blev österriki ska flottans förn ii ms ta
Uippgift, därvid den hade att förlita sig på två goda meclh jii lpa re
en verksam hetslust L gammal Te@elhoffs anda och en ri k t utvecklad skä rgård i Dalmatie n . Dylika äro de två omstiin digheter, som i första h a nd kunna förhjälp a en defensiv flotta till
framgån g gentemo t en starkare ofT.ensiv.
Italiens flotta kan anses stå tekniskt mycket högt, och den
Italienska
flottan.
har att uppvisa synnerlig en goda stridsfar tygstype r av olika
slag. Fiottbyg1glnadspoliL ik en stöder ·sig på en flottlag a v är
1909 (2 7 juni) med tillägg av 1911 och ,s,enast 1913 efter erÖvl,ingen av Tripolis. Byggnad speriode n var fixerad till 1920.
Redan 1910 erh öll ilaliensk a flottan sina första fartyg av Dreadnought typ: »Conte di Cavour» , >> Leonard o da Vinci >> , >>D ante
Alighieri >> och » Giu lio Cesare >> - kan n ågon nation upp visa
stoltare namn på en slagskep psdivisio n - och denna t yp har
i de sist angivna fl ottlagam a vuxit till superdre adnough t fa r tyg
på 31,000 ton (Cristofo ro Colombo etc). Program men u pp taga
därjämte jagare upp lill 1,500 ton, torpedbå tar på 120 och
underva llensbåta r på 600- 700 ton och 250 ton.
Italiens maritima front har att döma av flottans basering,
varit vänd mot väst·e r och söder merl örlogsba ser i Spezz ia,
Neapel, Castellam are, Maddale na och Taranto. På östra kusten
har Venedig alltsedan Venezien s förvärva nde 1866 tj än stgjort
som sekundä r bas.
Italiens svängnin g över fr ån trippelal liansen har uneler se:1
nare åren kunnat skönjas i åtgärder na för flottans basering

~

l7l -

. Lt'ska havet. Venedigs moderni sering till en primär örlogsAdh·ta ·
började 191 2, Brind'is·i har försEirkt s och Ancona har ordbass till en prä kti g krigshan m. Härtill komma jagare- o·c h u...
..
•
nalssta tion,er 1· B an,. l\,.•1 an f'-re d ont.a oc h VI'd rn1 rem1too
arna. I ov~):~ salwar Italiens AdTiakus.t naturliga .skyddsp latser, den är
11
sjösidan.
" en, och dess samhälle n ligga utsatta för anfall från
.. Östarikisk ..
.
l
l..
t
.
U
l
'
L
..
O
opP Ehuru
s ern .;:e- ngern av :Sl t age oc 1 sma granser ar Ungerska
hänvisat till att vara en landmak l, har dock riket uneler senare flottan.
ar visat en tydlig strävan att göra sig gäl1and·e även till sjöss.
Dalm atien befann sig redan förut i Österrik es ägo, men först
med den slutli ga ockupati onen av Bosnien och Herzego vina år
!911 trädde dubbelmon:aTkien på bred och stadgad front med
en 700 kilom eter lån g kuststrä cka ner mot Adriatisk a havet.
Dess s trä van h ar sedan helt naturligt gått ut på att säkers tälla
ig mol inn estängni ng i delta hav med dess ganska trånga infart
genom Otra ntosu nclet, och hära·v kom tl.sterrik es iv er att avhålla främst IlaJi,en och d~i rnäst Ryss lands u tpost Serbien från
att besä tt a n ågon hamn, .j första hand Valona, på södra delen
av Adriati,s ka have ts östra kust. Som en följd härav tillskapa des världen s l.;: anske mest artifi.ciella furstend öme Albanien ,
som väl m es t är att likna vid en allmänni ng, utsatt för de Balkankrigfö randes genomtr ampande .
I anslutnin g till sin Medelha vspolitik har Österrik e under
senare åren och särskilt genom en specialk redit 1911 och flottlag 191 4 i väsentlig grad stärkt sin flotta och därvid med typen
•Viribus Unitis >> :iven antagit Dreadno ughtprin cipen på fartyg om 21,000 ton , sederme ra 24,500 ton. En del lätta krys~are på 3,500 och 4,800 ton, jagare ptl. 850, to•r pedbå tar på
50
- ~-ch u. -b åtar på 700 lon ingå ock i program men.
h.• Osterrik isk-ung·e rska fLottan stöder .sig på Dalmali ens
s~~-tor~sk t r yktb ara, redan av Kejsar Diadetia nus uppskatt ade
argarct, ..vilk·en bedömd ur sjökrigs synpunk t visserlige n icke
...
kan
d Jamforas med den svenska eHer cl'en åländska , men som
f" d'l1'l.;:nan d:e natur har goda
· .. ·1 lom oc l1 ··Jor
Ock oen o
.
ro..l'ltt 5.. • 'lll s1n ort ~ec
11er.. sattnin gar att bifda ett värdeful lt basområ de fö'l· en flotta.
des astad e örlogsha mnar finnas i Po.Ja och Cattaro, replipun kter
Slttom Fiume, Zara, Sebenico , Spalato och Lissa.
~
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Händels erna
Under det skede, varom nu är fråga , inträffa<de. de fö r ,~
på Ostfron1915 avgöran de händels erna å ostfront en. Sedan gcnernJe~
ten.

von Below tillhöra nde Hind'en burgs armegr upp, redan und er
·'
maj framgå tt tiU Libau , fortsatte s rörelsen över hela K urland
mot Riga och Diinabu rg, medan i Polen v. Eichorn , v. SchoJtz
och v. Gallvitz framgin go mot Narev-B obr, L eopold a\· Dnyern
mot vVarsch au, von vVoyLsch mot Iwango rod samt i Galizien
Macken sen norr och von Linsing en söder mot Lemb erg och
slutligen von Pflanze r-Baltin i Bukovi na. Den 3 juni a lertog1
Przemy sl, den 22 juni Lember g. Så följde vidare den l augusti
Lubl,in, 5 augusti \Varsch au och Iwango rod, 18 augusti Kowno,
N OV'o-Georgievsk 20 augusti , Ossowe tz 23 augusti och B rest.
Litovsk 25 augusti. Den sista augusti nådde tyskarn a fra m till
Diinaflo den. sjökrig et växelve rkade med dessa rörelser i Yad
betri.iffar framträ ngande l öv.e r Kurland till Rigavik en och mol

Hig.a.

jl

Händel sernas allmänn a utveckl ing till sjöss und er den här
såsom sjette skedet heteckn acle somma ren 1915 (juni--sep·
lcmber) gestalla r sig sålunda .
Österri kama voro tydligen förbere dda p å Itali en s ingri·
Adriatis ka
havet.
pancle. Ty redan natten efter krigsfö rklaring en utförd es med
fart och kraft en österrik isk sjö- och luftatta ck mot ett 1iotal
hamnar å Italiens ostkust mellan Venedig och BaTletta i Apu·
lien . I V,e n edig bekasta des arsenal en och hangård en m . m,
i Rimini besköt pansark ryssare n Sankt Georg bangård en, i
Serog.allia förstörd e Zrinyi hamnan läggnin garna, utanför Ancona
uppträd de en större avdelni ng, beskjul ande Yarv , b efästningar.
radi.osta tion, gasbehå llare o. d. Flera järnväg sbroar på den
hell n}ira ku sten löpande itali enska kustban an blevo ock före·
mål för eld. Kryssar en Helgola nd (av år 1913) jämte nå@''
·
1·1ens l w .Jagare
.
•
•• ff d'
o
u t an f..or P el agosa, •av vJI·
•
a e tvao 1ta
patra
Jagare
ka den ene, Turbine , sköts i sank. Överrum plingen är aY JP·
tresse d:els ur psykolo gisk synpun kt, då den visar, att dc öste\
rikiska sjömän nen verklige n lågo på helspän n i avva k Lal~ r;l
brottet, dels ur maritim synpun kt såsom exempel pn t e~
kril!sut
v
modern t anfall med lätla snabba sjöstrid sktafter och l.u ft fa r )r
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Itali enarn a å sin sida synes ej varit beredda på ett så tidigt
fall. De inledde kriget genom att låla en jagare tr~inga in
an ·11111 en till gränsst aden Poto Buso och där anställa en del
i )la

kador.
Itali en sk yndade sig all vid kPigsuLb.rott·e t förklara hela
den ö.s terrik~ sk-un?erska kusts~_rä~kan , alla öar, hamnar och
. .n ,· inbegnp na, 1 blockad , darv1d blockad styrkan mot gälvJ 1
Jandie dekla ratione r lades i O Lrantos undet. Senare, den 4- juli,
utsträckt es blockad en även at~ inn efatta Albanie ns kust intill
den greki ska intresse sferen. Ater en ny fonn för rättskrä nkninga r, där ett - åtminst one formell t sett - ostridig t neutral l
land belägges med bJ.ockad. Nf.en Albanie ns ställnin g 191 5 ä r

5
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viii mest att likna vid Koreas 1904.

Den 5 juni YOro italiena rna i sin ordning klara för ett överrumptings.företag mot de Dalmat iska öarna, därvid fyrar och
signalsta tion er besköto s samt telegraf kablar kap ades. De närmaste veck orna efter Italiens inträde i kriget kännete cknas för
övrigt av fr ån öms.c håll företagn a överrum plingar och flyganfall. Den 9 juni blev engelsk a .k Tyssare n Liverpo ol sänkt av
en österriki sk 11.-bå t utanför San Gim·ann i di Medua. Den 12
juni förlorad e österrik arna lt.-båten Meclusa. Osterrik iska u.båtar fortsatte energis kt sina operalic n er : den 26 juni förstördes en ita]Lensk u. -håt och den 7 juli sänktes p ansarkr yssaren
Amalfi.
En ny ÖYerrnm pling mol italiens ka kustjär n vägar ocl1
kus_torter utförde Österrik arne den 17- 18 juni, besvara d elen
1
~. ~ub i större skala av itali.ena rna, som med en pansark ryssardJVIson jäm te lätta kryssar e .och jagare besköto järnväg en Ragusa- Cattaro, Gravo.sa m . fL platser. I Catlaro viken lågo
~nlellertid flera österr>ikiska fartyg, däribla nd en division u.-bå~:.r. Dessa anföllo vid öparLieL nordväs t om Ragusa pansarl' Yssaren: Giusepp e Garibalc li med den för österrik arna lyckJga Påföljde n att fartyge t träffade s och sjönk.
lio Ungefär vid samma tid tog.o italiena rna genom en expedi1
•
o
Pern, ..beståc en<i e av nagra Jagare oc 1 transpo rtfartyg med trup ' ogruppe n Pelagos a i smalast e delen av Adriatli ska havet.
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(Å tertogs den 18 au gusti av Ö6terrik arna). Ön Lagosta n1
där befintlig a förTåcl' utsatles· för överrum pling. I gengä~
d
l
"t l"
l" .
.
.sHippte icke österrika rna .sma expec Ihoner mot 1 a Jen s ~a järn.
Sa
Chiente, Grottarm are, "(n
r och die vid Termo!i, Foro,
väosbroa
.
b
Benedett o, Ortona , Sampo Marirro m. fl. beskötos upprepade
gånger såväl hån sjösidan som från luften.
Ä båda sidor kunna anteckna s förluster av en del !ältare
fartyg: för ös terrikarn a U 3 och U 12, för italienar na u. -bäten
Nereide sam l några torpedbå tar. I slutet av septemb er, när.
mare bestämt natten den 27 och 28, förliste ·efter en exp losion
- som man förmoda r .av inrre orsak - italiensk a slagskeppel
Benedett o Brin i hamnen vi.d Brinclisi .
I stort sett har hela skedet kännetec knats av stor liv aktig.
het i Adriatisk a havet, om också företag av större stra tegisk
betydelse ej blivit utförda. Men ofl"ensiv anda har ej fal lals.
Mecl eng,elska och franska bunds,förvanler har givetvis ilnlicnska
flottan lyckals i sin uppgift att avskära den österriki ska kus len
fr ån förbinde lse med det övriga Medelha vet.
Inlrcss·e t rörande händelse rna vid Dardane Uerna står under
Dardanell erhela detta skede alltjämt på sin höjdpun kt, ej blott därför all
na.
a 11fallens resultat s k ulle komma atl betyda så ofantligt mycke!
såväl för Turkiet och Balkan .som för C·e ntralmak tern as l"·igs·
utsikter i dess helhet, utan även d~irför a tt anfallens k om bina·
tioner och de därvid använda stridskra fterna voro så må nga·
handa. Ententem alderna ledo en allvarsam förlust i slutet a'
maj, då den tyska U 51 under kaptenlö jtnant Hersing, efter
atl hava gått runt Europa, sänkte Triumph och Majestic .
tyska u .-båtar följde efter U 51 fT å n Nordsjön till Ägei.sk a have!,
ett storartat -prov på den självstän dighet och rörels·e frih ct, soiU
d
de moderna u.-båtarn a besitta.
Lor
Bouvel,
,
Ocean
le,
Irresistib
som
förluster
Med sådana
Nels'On, Goliath, Triumph och Majeslic , enligt turkiska ra pPV,::
ter därjämte Afrika, Cornwal lis, Gaulois och A·gamem mon fo
utom hjälpkry ssare och lättare fartyg, är det tydligt, att de:J
13
engelsk- franska ledninge n måste ändra tillvägag ångssätt U 3\ 1
för Galipoli. De större fartygen höllo sig för det mesta und

n;r:t
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ch vistades som objudna gäs ter i hamnar å greki ska öar, sär;kilt i Mudrosb ukten, medan lättare faTtyg såsom jagare uppehöHio elen omedelb a:ra :vakten utanför Dnrclane llerna .
Efter ententem akternas första landstign ingar å Galipoli haJvön sände:s alltjämt nya trupper till Dardane llerna. Dessa
verket
att bliva förstärkn ingar, men de b1evo i S].älva
.
o
nVs åo·os
es
tilLfogad
endas t ersättnin gar för de betänklig a förluster , som
]}åde engelsmä n och fransmä n . Turkarn a, ledda av general
Liman von Sandlers och under honom av talrikt tyskt befäl och
nnderhefä l, voro helt enkelt fruktans värda motstånd are. Gyn nade dessutom av de topograf iska förhållan dena, lyckades de
hejda ententetr upperna pä alla punkter och und·e r lång tid' kommo dessa inte län gre upp i land, än vad skeppsk anonern a nådde,
och detta oaktat truppern a med all sannolik het uppvisad e både
kraft och tapp erhet. Särskilt häftiga vor.o striderna den 12--15
juli och 10 augusti (vid Ari B urun). Ententen s förluster uppskattas ,j slutet a v juli till 50,000 man och lägel försv årades i
samma m å.n som de tyska u.-båtarn a ])Örjad e anfalla även
transportf artygen på väg till Dardane llerna. Sålunda ilnappor teradies att tyska u.-bätar sänkt ett större transpm tfartyg med
1,600 man trupp er ombord den 14 augusti utanför ön Kos.
Om sålunda de tysk.a 11.-båtarn a var:it verksam ma i Ägeiska
havet, så hava å andra sidan engelska och franska båtar verkligen lyck ats tränga in i Marmara sjön och åstadkom mit en d'el
skador för turkarna . En m ycket al1varlig förlust för dem in lräffad'e d•e n 7 augus ti , då slagskep pet Keirecld in I3arbaro ssc
(f. d. Kurfiirst Friedric h \Vilhelm ) samt en kanonbå t sänktes
av U.-båts torped i norra mynning en av Dardane llerna.
De resultatlö sa operatio nerna vid Dardane llerna påverka de
ansträng ning. En hel ny före~.tenten till en ytterliga re kraftig
.
, .
Slarknii .
'lgsarme utrustad es, vllkens storlek uppskatt ades t'ill om~
k.
Arrng 100,000 man, samt ilandföre les den 8 augusti i Suvla- eller
d
"]
Dnarart av1 'en, me an ett skenanfa ll gjordes mot Ach i Baba.
e nya trupp erna kommo i land, men ledo stora förluster
~:~o:~ turk amas motanfal l. Heta strider till landrs å Galipoli"011 upptogo alltjämt hela senaPe delen av augusti. Enligt
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5. Omflyttningen av n.-batskrigets tyngclpunU fran '\ oru.
sjön till östra Mccl.elhavcl. Denna omflyttning kan siigas tag,1
sin början i september och märkes än tydligare under d c diirp[t
närmast följande m~maderna.
Förutom u .-håtskrigct och engelsmännens al1ljäml p agå.
:r;~~~~j~n~ ende transpoTter över K:malen äro inga större händ?ls cr att
för sommaren 1915 anteckna från N ordsjöområcl'Ct, v1lk et naturligtvis icke uteslutit, all diir förekommil många rcn contre.
strider meUan lättare styrkor med förluster å ömse sidor. I
slutet av maj stötte cngelsl;.a hjälpkryssaren Princess Irene p~
en mina utanför Shecrnes och gick hastigt under. Ej 1angt
efteråt skadades på samma siitt jagaren Mohawk i Nonhjön,
och i början av juni förlorades genom u.-båtsanf::tll tva engelska torpedbåtar. I början av augusti sänktes hjälp kryssaren
Indi1n lil;.alcdcs av u.-bå l. Elt ganska egendomligt anviindande
av u.-båt iigde rum den 16 augusti, då ett dylikt farty g med
arLillcricl d besköl kustsladen Harrington med därvaran de henzonager o. d. Från snmma mtmad är åter alt anteckna r n ny
form för u .-båtars uppträdande genom att å neutralt fa rtyg
uppbringa till fientlig orl destinerad vara utan uppbringning
nv sjiilva fartyget. Så hände norska postångaren Ilaak un \'II,
som den 17 augusti ulanför Bergen prejades av en s törre tysk
u.-båt, vilken tvingade ångarens befälhavare att låta kasta Ö\'erbord all för England. och Frankrike avsedd lasl ävensom paketpost. All övrig post Logs i beslag, men har scdel'mcra {,ter·
stiillts . Vid I-Torns rev ulanför Jyllands kust sammant ridiade
den 17 augusti helt oförmodat en tysk halvflottilj med en eugclsl;
spaningsavdelning, beslående av kryssaren Aurora jämte nag ra
jagare. Tyskarna had e framgång i sitt anfall och ly ckades

Övriga ope-
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sänka både Aurora och en jagare.
Som förut hava engelsmännen tid efter annan beskjutit
de tyska kustbatterierna i Belgien samt kuslorLer såsom Zeebriigge m. fl., vilkas hamnar och dockor av tyskarna anlitats
för jagare och u .-båtar. _Ehuru en ~el n~_ateriella skad or n~~~
stått, hava dessa för etag 1 stort sett 1ckc andrat tyskarn as laö
å b elg,i ernas kust.
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Den 18 a ugust i bombarderades London aY tyska luftskepp,
och i mitten av september vederfors kusten aY Kent samma
öde. Dessa tyska luftanfall hava förorsakat organiseranclet
av etl s~irs,kilt artilleriförsvar nH:l't luftfartyg, och har delta försvar ställts uneler elen kände aTtilleriauktoriteten amiralen sir
Percy ScoH.
Även i Östersjön har sommaren 1915 varit mycket livlig, Östersjön.
därvid kri gshändcls~ernas intressemaxima samlat sig dels till
operativnerna im·icl de baltiska provinserna, dels till tyskarnas
ansträng! jngar alt utestänga engelska u.-båtar från ti1llräclet
genom Bälten och Öresund. Ryska Öslersjöf1oltan led i slutet
av maj en svår förlust, då högste befälhavaren över sjöstridskrafterna i Östersjön, amiral Yon Essen avled. Bemärkt redan
under rysk-japanska kriget såsom che~f å slagskeppet Sevastopol, det sist existerande ryska slagskepp, som ej föll i japanernas händer, har han seelermera såsom högste befälhanu·e i hög
kricrscJun-Jin-het
grad verkat till höjande av Öslcrs].öflottans
.
h o
b
.
Det är redan förut omniimt, att von Below av Hindenburn-s
o
armegrupp under maj trängde fram över kurländska gränsen
och tog Libau. Or.iJJ.nliga kos tnad er hade på sin tid av ryssarna bli v i t bortslösade på denna örlogsstation , som var helt
artificiellt anlagd på en för utbyggande av en hamn fullkomligt
olämiPlig, rak och obruten kusl. Storartade hamnbassänrrer
o
hade uppgrävts inne i land och förenats medelst kanaler med
stranden , utanför vilken genom u tlagda rent monumentala vågbrytare bildades en articifiell hamn. I klar insikt om Libaus
hotade läge hade ryssarne emellertid r edan för några år sedan
n.~?lagt stationen som primär örlogsbas samt flyttat därvarande
~Jostrid'skrafter till finska viken. Om å ena sidan rvssarna
;.ngenting direkt förlorade för sin flottas basering genom"Libaus
n~l, så vu nno dock tyskarna en tillfällig replipunkt närmare
Igaviken än vad Danzig är belägen.
I samband härmed hörjade tyska eskadrar allt livlicrare
o
.
..
Ltppt .;·d
B ..1 <1 .a utanfor Kurlands kust och mot Rigtalmktcn. Vid
Li.~~!schpor t blev ryska minfartyget Jenn:i6ej sänkt av tysk
at. I slutet av juni , närmare bestämt den 28, börjades
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gen om. bomb ardering fö·r beredand e operationer mot Vindnt1
som sedermera föll den 19 juli. Tyska flottans ak tivitet hact~
emellertid '.u tkallat de ryska kryssareeskad rarna till Yattnen
mellan Gottland och Rigabukten. Härunder lyck ades vid ett
tillfälle pansarkryssar na Bogatyr, Oleg, Makaroff och Baja11
a tt överraska och jaga tyska ntinfartyget Albatross, som efter
stora förluster och i havererat tillstånd sattes på land vid Ilen·.
viken innanför Östergarns holme å Gottland. Ryssarnas eld.
givn in g for tsatte ännu sedan Albatross var inne på svenskt
va tten, vilken neutralitetskrä nkning från svensk sida fra m kallade protest. Albatross h ade varit åtföljd av pansarkryssa ren
Roon sam t pansardäckskr yssarna Augsburg och Liibeck,
men skiljts från desamma i tjocka. D essa kom1n·o senarl' till,
och en kortare skol lv~ixling med dc ryska fartygen, med vilka
även Rurik fören ad e sig, uppstod. Albatross tog s den 22 juli
från grund genom Ncptunbo1aget och bogserades till Fftrösuncl,
varifrån hon senare flyttades till Oskarshamn för internering.
Uneler augusti månad fram r yckte vänstra flygelen av HinTysk framstöt mot denburgs arm e-grupp mot Duna floelen mellan Riga och DiinaRigavik en.
lmrg. I samband h ärmed gjorde flottan en framstöt mot Riga,·ikcn, synbarligen i syfte att trygga amnens vänstra, mot h al'el
vända flank, möjliggöra tillförsel sjövägen utmed kust<'n till
Libau , Vindan o. s. v. samt deltaga i operationern a mot Riga,
därest rörelsen skulle sträck as så långt. Den 8 a u gusti framgick en större tysk eskader bestående av pansarfartyg och kryssare samt ett större antal torpedbåtar och anclta för minsvepning aplerade farkoster mot Rigaviken.
Under elen 16- 21 augusti inträngde sjöslyrkan s\·epande
genom minfälten till viken. Företaget lyckades med fö rlust av
2 jagare, som gått på minor. Några r yska kryssare och jt1ga:e
bortdrev as mot vikens norra farvatten , och under hän icl pakomna strider förlorade ryssarn a kanonbåtarna Sivutch och
Koreets samt troligen en jagare av typ Emir Boucharsky. En
engelsk u.-båt lyckades med sin torped träffa slagkryssa ren
Moltke, som synbarligen blivit allvarsamt skadad, ehnr o (le!l
fl "l" 1 f\.
.
.
kunnat föra·s hem f6r repamhon. En tysk Jagare ott1 J n ·
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nrtyg uppträclåe även utanför Pernau, enligt uppgift för att
~~rsänka hamn en, ett för etag som, om så verkligen var fallet,
, es skäligen b et ydelselöst.
11
s) Tysk a a rmen stannade under övergången till septoo1ber
månad upp e vid Di.i.nalinjen utan att försöka kraftigare anfall
mot vare sig Riga el1er Di.inaburg. Tyska flottans uppgifter i
Higaviken förföB o diirm ed , och som erfaren h eten vis at, att ett
kvarstannande medförde risker, lämnade tyskarna åter Rigabukten.
I samband med fö·r etagen mot Rigavik en demonstrerade en
aiJinan tysk .avdelning mot Utö i Alandsskärgår den, fö rrmodligen
för att underh åll a ryssarnas seelan länge befintliga farhåga för
en tysk landstignin g i sydvästra Finland. Redan i Rysslanels
fredsstrategiska förberedelser spåras denna far h åga, som bland
annat föranledde den mi'litära befälhavaren i Hangö att omedelbart vid krigsutbrottet förslÖ·r a ortens dyrbara hamn-, k aj -,
magasins- och krananordning ar o. el. Det är alldeles tydligt ,
att en överskeppning till Finland under ett tyskt-r yskt krig
skulle bjuda elen förstnämnda makten storartade fördelar, nota
bene tyska flottan kunde effektivt slå eller sannolik are hålla
ryska flottan til:Ibaka inom Finska viken, men i nuvarande
läget med stridskrafterna splittrade på tre för att ej säga flera
f'wnter och flottan engagerad även i andra h av utom Ostersjön,
skulle en dylik landstigning med' all sann olikh el överstiga
ty.skarnas kraftreSll rser.
Nästa inb-esse fö·r sl,eclet ifråga inom Östersjöns farvatten ~ysk mine·· rcsun el oc l1 engel sl(U un el ervatt· ens b ao t aTs r··
s.1t>er t"ll
knvter
delen
södrautanför
·orso""l( rmg
1 o
J
att genom d etsamma praktisera sig in i Östersjön. Redan un- av Öresund.
der l··
logs ommaren hade misstankar och rykten i denna riktning börjat spridas, ryk len som sedermera besannats. Natten
!.!enomfartsstranda de under elYlikt
lllellan den 18- 19 auausti
"
"
r-·
orsök den engelska u .-båten E. 130 på Saltholmens sydöstra
:.tra'll dgrundning och blev, ehuru liggande i danskt vatten eller
;~ ·Och ·m ed p å dansk strand , sönd erskjuten av tyska jagare.
a dansk protest följde tv sk ursäkt , ·o ch formaliteterna voro
llndanstökacle. Alt andra" u. -båtar sedan följt efteT har man
u
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kunn a t observera fra n H ven och skånska kusten. Passagen
genom sundet har givitvis varit förenad med stora vansklia
·t
h e ter och tord e dörför skett med an1itande av g-od tid och man:c
b•
timmars Yäntan på havsbotten.
T~cskarnas bevakning i södra d elen av Öresund blev <' lllc].
~ertid försbr kt, flygbåtar och luftskepp passerade utanför Skå.
nes viislra och södra kuster p åtaglig,en för att spana efter u.- b~\
tar, och slutligen utlade l~' skarna den 24 september cft c·r ha
daga r förut gjort tillkännagivande ett minfäll i södra delen ay
Öresund i sträckning mellan Drogelens fyrskepp och Bredgru nd
it svensk a sidan. Mineringens avstånd till närmaste svens ka
land , s011 ej shindigt av h avet översköljes, var 4 nautiska mil,
motsvarande den hittills gällande svenska pretentionslin jt'n pa
sven skt territoriah"atten. Emellertid vållade mineringen ,· issa
obeha,g för .sjöfnr ten, som fic k sig mwisad en segelrönna i niirh elen av Drogden.
Huntdsakligen i aYsikt att undandraga SYensk sjöfart prej ning och eventuell uppbringning av tyska örlogsfartyg i Oresund , hade förut upptagits en 5, .. meters led fr ån Käm pi ngebuklen ost om Falsterbo, runt Måkläpp en innanför Bredgr und
och upp till Flillllrii.nnan, Yilken till hela sin striickning h iill sig
inom 3 n::mtiska mil från svenskt land , därvid Måkläp pen !t
Falsterbore,· sasom sig bör räknas som ick e överspolat blJld.
7:e sk edet.

Skedet k[inn ctecknns aY fortsatta, ehuru till intresset minHändelserna
..
på Balkanhalvön träda skadc stri der i Nordsjön och Ostersjön , m erlan tyngdpu nkten
ii,·cn i de landm ilitära operationerna - iir all fin na p{t
iförgrunden. _
Balku,nhalvön. Och även här inträffad e de för ti llfäll e t 111est
avgörande politiska hiinclels erna . Hade den tyska diplomat ien
förut misslyckats , då elen ej m~iktat förhindra den ,-äldiga !"icnlliga ring, som s m idel es kring Tyskland, så vann den nu a Bal·
kanhahön , slag i slag, den ena trumfen e ft er elen andra . "'lf{ed
osviklig precision följde hiir de politiska och militära frn nlgftn ·
gan1a varnnclra.

18:3-

I början av oktober inledde centralmakterna sin stora offen5

·v Jll.O t och öv er Serbien (Belgrad föll den 10 oktober) och den

~ oktober intriiclde Bulgari<en p å deras sida, deltagande i offen-

1.~ eJl

aen.om en österifrån kommande rörelse över det utart>
Serbi en, som inom få veckor var h elt ockuperat, med
'
]11 ade
en arm e och fördriv en regering.
dv
Händelser
..
..
•
..
•
• .•
.
.• •
.
11 Pp
..
Om vt bor.Ja 1 SJokngshandelsernas perefen . . for alt dar- 1. Ostersjön.
efter övergå till brännpunkten, så är att från Ostersjön anteckna de inträngande engelska u.-båtarnas framfart. Efter
att den 4 oldol1er hava i n iirh eten av Ri.igen torpederat tyska
i\nga-ren Sveonia, vilket vållade Sassnitz-färjornas turinställelse
och ,k om myck et oro åstad, uppträdde t1.-båtarna i södra Kalmarsund och förstörde ett drygt halvt dussin ångare, därav
en - Germania - ehuru den tagit sin tillflykt till svenskt område och satt upp pft lnncl vid Torhamn. Härifrån flyttade
ll .-båtarna sin verksamhet till Irakten utanför Häfringe, där
i dagarna 18- 19 oktober fyra stora ty.ska ångare sänktes.
Händelserna dllade att p:l väg befintliga tyska ~mgare tillsvidare .sök te skydel i hamnar, men i mån som ticlen gick, återtoga de tyska ångarna trafiken längs Sveriges ostkust, förande
malm 'OCh trii till Tyskland och kol från Tyskland. Trafiken
synes d ock blivit lagd mera försiktigt närmare svenskt territorialvatten . I allt sänktes 13 tyska ångare på summa 30,000 ton.
Ä ven tyska krigsflottan skulle komma att erfara u .båtarnas när var o. Den 23 oktober sprängdes pansarkryssaren Prins
Adalbert utanför Libau, den 7 november kryssaren Undine i
farvattne t mellan Sassnitz och Trelleborg och den 18 december
kryssaren B r em en.
F rån tysk sida utsändes mot u.-båtarna ett ökat antal
jagare, armerade trålare o. d . Även flygskepp började oftare
iiin tillför en e kretsa över vattnen och som ett utslag av tysk
nervositet över u .-båtarnas upp trädande får belraktas d en beklagliga h ä n delse, då u.-båten I-Ivalen blev beskjuten av en tysk
trålar e utanför Y.stad den 21 oktober. I mångskiftande ordalydels er har denna beskjutning utropats som en neutralitetskränkning, vilket den också var, därför att H vahm träffades ,

stV
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medan den befann sig inom svenskt territorialvatten. Men att
just H valen heskjöts har intet med neutralitetskränkning att
skaffa, då här förelåg ett tydligt, sedermera erkänt, och - i de11
mån så kunnat ske - gottgjort misstag.
Vintern kom emellertid på, därtill en mycket k all vin,
ter, och operationerna inom Östersjöområdet upphörde så Slllå,
ningom. Ostersjön v ittnade dock alltjämt om kriget gen 0111
drivande minor, som dess vågor slungade även mot svenska
stränder .
I Nordsjön har alltjämt det tyska u.-båtskriget mi ns kat ~
Tyska
u.-båtsbloc- i intensitet för att i stället ökas på annat håll.
Övergängen
kaden i
Nordsjön tydliggöres genom följand e siffror, betecknande antalet av
minskas. tyska u.-båtar sänkta ångare (icke örlogsfartyg).
1915

September
Oktober ..... .. .....
November .. .........

Nordsjön

Medelhavet Okänd ort

16

lO

36

l

27
30

12

lO

Sum ma

62
4R
42

Enligt tyska uppgifter skulle ententens handelsflottor från
krigets början till den l december 1915 hava förlorat
genom JJ.-håts:mfall ;)f)R fartyg om summa 1,079,402 bru tto lon
minor
93
94,709
på annat sätt
73
273,517
Summa 1,447,628 brut to ton
varav på England skulle komma 624 fartyg om 1, 23 1,944
brutto ton, utgörande 5, 0 % av Englands hela tonnage. Den
t)lska källan får naturligtvis stå för uppgifternas riktighet, men
ett medeltal av bortåt 60 genom u.-båtsanfall per månad räk11 at från 18 februari 1915 - sänkta ångare, synes med
hänsyn till tidigare lämnade uppgifter icke osannolikt .
Som förut nämnts hava u.-båtarna i stort sett ej lyckats
förhindra dc brittiska öarnas till- och utförsel. Ej heller hava
de lyckats hämma Englands trupptransporter över havet, enkannerligen de över Kanalen.
Enligt premiärminister Asquiths uttalande i underhnsel
den 2 :n ovember skulle sedan krigets börj·an hava frakta ts övel
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en 2 1/ 2 millioner »officers and men >>, 320,000 sjuka ocli.
hav de· 800 000 hästar samt 2 1 / 2 m illion ton ammunition och
'
'
5 or.a' '
~ , cJi allt sifi'ror, för vilka de stora transporterna under boerförra '
..
.
-rio'et helt trada 1 bakgrunden.
k "Från Nordsjön är även under detta skede att anteckna
fortsatta beskjutningar mot Ostende och Zeebriigge m. fl. av
rskarna besatta och befästade kustorter från den engelska
:;ärf6r särskilt avsedda eskadern, vilken efter konteramiral
Hood ställts under konteramiralen Bacon. I slutet av oktober
(zsj10 ) strandade pansarkryssaren Argyll.
Bulgarien s
Om vi så flytta oss ner till Medelhavet så är därifrån -- inträde i
kriget.
förutom den ökade verksamheten av tyska u.-båtar - märkliga
händelser att skildra. Bulgariens inträde i kriget inverkade
icke d'irekt på sjökriget i annan mån, än att ententens flottor
i Ägeisk a och Svarta haven fingo vidgade kuster, mot vilka
de kunde op erera. Den 16 oktober förklarades Bulgariens kust
vid Ägeiska havet i blockad - en som det vill synas obehövlig
formalitet med kännedom om den nutida på andr a platser tilllämpade metoden att föra blockadkrig. Men som BulgaTanneerna ökade de ld'after, som av centralmakterna insattes mot
Serbien o ch Montenegro, vidgades därigenom ententens Salonikiföretag, vilket delvis utgör en maritim operation och på
så sätt inverkade Bulgariens krigsförklaring indirekt jämväl
på sjökrigslägeL
Det h är som sjunde beteclmade skedet kännetecknas ge- Företag~n.
.
mot Salomkl.
nom avvecklingen av Dardanel1eroperationerna och utvecklmgen av Sao1onikiföretaget.
För d'enna operation över Saloniki upp mot Serbien var
Greklands medverkan i en eller annan famn en nödvändig betingelse. Sällan om ens någonsin har ett neutralt land blivit
På ett m era kränkande sätt lockat, tubbat eller hotat att gå
~ed i kriget, än vad' som hänt Grekland från ententens sida.
Ock har den gr.e kiske konungen i samförstånd med landets
~~~~.tralitetsvänliga partier hittills lyckats förhindra Greklands
, Iva deltagande, en fredskärlek , som i dessa varjatider lönats
Ii) p d
·· ' att ententen förutom Tenedas och Lesbos även besatt

-

-

186-

Melos, Salonikiclistriklet, Chalkicliki och Korfu samt Pålagt
Grekland hanclelssvårigheter, i jämförelse med vilka trakasse.
rierna i Nordsjön torde stå tillbaka. Grekland har protes terat,
men dess läge iir nu en gång för alla sådant, a lt landet är pris.
grvel {IL den, som bchii.rskar vattnen kring dess kuster och öar,
och på så sätt nödgas Grekland finna sig i vad en tenten f öre.
skriYcr. Centralmakterna, som ogärna öka antalet aY sina
molslanclare, hava även förstålt Greklands belägenhet och där.
för tills,·iclarc måst överse med det flagranta :'lsidosällan<lc ar
elen äYen av England och Frankrike ratificerade Haagkon ven.
tionen 07: V art. 2, som skett vid Saloniki.
Alltnog, den 5 oktober anlände de för~ta transportfartygen
till Saloniki och nrskeppningen började. Dc först ilandförda
franska trupperna kommo från hemlandet, de engelska från
Egypten . Sedermera vidtog omflyttningen från Galipoli. :-:og.
granna uppgifter om urskcppningens tempo saknas, men enligt
tidningar sku1le under de två första veckorna hava iland förts
35 ,000 man och till oktober månads slut 50,000 man . Till
årets slut tmde säkerligen ett par hundratusen man st:'\ i Sa\oniki, där Greklanels suveränitetsrätti gheter allt mer och mer
åsidosat tes. De landsalta ententetrupperna sändes gen a st upp
Långs Vadantalen mot Gradec-Dcmi rk apu-Prilip i Serbi en för
att söka förbindelse med elen tillbakagåendle serbiska armens
flygel, men hela rörelsen k om för sent. Serbiska arme n yar
redan sprängd, varpå bulgarerna den 7 december k astade
engelsmän n en tillbaka vid Doirans jön och därefter drcvo cngcls
män och fra~ nsmän åter till grekiskt område, å. vilket ck iin nu
vid årsskiftet 1915- 1916 kvarstodo, konsolid erande och orga·
niserancle sig till en kraftigare offensi \' under general Sarails
befäl.
Landsättningarna hava åtföljts av bombardelringar fri\»
l· fl
sjösidan av öppna kustorter såsom Porto Lagos, Maroris , !vi n>
kust vid Ageiska havet. D en ]l aij··
å Buhmriens
och Dedeao·atch
v
t>
för a1wäncl'a eskadern, som stått under viceamiralen d e Rohec~
har utgjorts av kuslpansarfartyg, kryssare och jagare, bla!ld
111
vilka en italiensk kryssare demonstcrade Ilaliens solidaritet e
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Demonstrationen har

Balkanpolitiken.

cock h ittills inskränkt sig till denna kr yssares uppträdande och
(:Il en mindre översk eppni n g elen 17 december till den av ilali t nrn a r edan förut ocknperafle stad,e n Valo,n a i Albanien.
Un dle r det en tenten s:Hunda alltjämt hopade trupper i Salonild, utvecklade sig håndelser.na vid Darclanellcrna tämligen
C!l"

..
snabbt.
Redan under oktober framkomma ryklen om , att ententen HadndDelsedrna
ar aVl
skull e vara betiinkl pf1 att utrymma Ga lli polihalvön, e tt återtåg nellerna.
dock givetvis skulle kräva myck en sjiilvövenim1ing. Att
50111
tYekan ,om Darclanellerföretagels utgång började visa sig, framgår bland annat därav, att ock upationsann ens högste befälhayare general Hamilton elen 19 oktober hemkallades och ersa ttes
med genera len Charles Munro. Slrid e rna vid Anafarta, Ari
Burun och Scddul Dahr pågingo oavbnrtet, däri även flottorna
cleltogo, men 'C nknten s trupper kunde icke vinna någon terräng.
Alltj ämt lyckades dock engelska u.-båtar att inträn ga i :Marmarasjön , där den 24 oktober turkiska amm unitionstransportauga ren Ca mon s~inktes; den 3 december torpederades turkiska
jagarenY ar -Nissa r och dagen därpa en turkisk transp or tångarc.
Framemol :i n1Litlen l D1G synles enlen leledning.ens beslut
om uppgiva nde m· Galipolihalvön hava mognat och den 20 utrymde engelsmiinnen sina stiil\ningar Yid SuYla och Ari Bnrun
(av en gel smännen beniimt Anz ac). Det tekniska och taktiska
utförande t h ärav måste skänkas all t erkiinnande. då dc av dc
påträngande turkarna innehavda höjdpartierna helt och hållet
behärskade ilastningsp latserna, då tcrriingen i vissa fall icke
medgav k ommunikation annat iin mÖJ.· li!:!cn med hiss eller kurrcr_
ot>
h"
JUlshana, ochchityska u.-bålar kunde väntas få gynsamma an;~stilt'f~leJ~ mol ente~tens under långa Lider stilla liggande fartyg.
k Galhpol!.spctsen v1d Secldul Bahr stodo en tentens trupp cT
· utrymdes även
·
· 9 Januan
t , m en natten t1"ll d en
v
var öv
· e r ny are
d...
arvarande stäl1nin gar.
Att man i Turkiet överskattade de turkiska truppernas
.
..
..
. l smannens
a· ·t·"ll
llledverk
uteinvande
oc l1 fTansmannens
enge
1
får . __<n
\o CJ forundra, då turkarna kände sig befriade från e tt hot,
~ var a vsell att g i va dödsstöten åt det ottomanska riket.
v

·
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Dardanellerexpeditionen va.r således ett minne, och Salo.
nikiföretaget sköt i stället i förgru nden. Huruvida detsan1 111a
skall kunna upphjälpa ententens politiska och militära n1ot.
på Balkan är ännu ovisst, likasom i vad mån den ita '
oåncrar
b
b
lienska undsättningsexpeditionen till Valona skall kunna hår.
vid biträda. österrikiska flottan har svårigheter att utslriicka
sin flankerade verksamhet ända ned mot Olrantosundl't, 111e11
att den dock söker för.svåra italienarnas förbindelser m ed Alba.
nicn, d}irom vittna flera strider: 5 december utrmför San Gia.
vanni di Medua och den 29 december utanför Durazzo, därvid
österrikarna förlorade jagarna Lika och Triglav, intalienarna
en u.-båt. Fransmännen förlorade i Adriatiska hav et tL-hå.
tarna Fr·e snel och Monge.
Gallipolihalvöns utrymmande och expeditionen till Salo.
u.- båtar i
Medelhavet. niki hava fordrat och fördra alltjämt transporter i mån gfaldiga
riktningar över :Medelhavet och Ägeiska havet, vilka i sin ord.
ning krävt ett ll·yggal herraviilde till sjöss i dessa vatten. Della
herravälde hava de tysk·a och österrikiska u .-båtarna ej k unnat
omintetgöra, om de än vållat många och allvaTli ga förluster.
I slntPt av september sänktes i närheten av Kreta på viig från
Egypten en stor engelsk transporlångare på 15,000 ton. f ran·
ska ångaren RaYitaill eur, som befann sig på resa mellan Mnlta
och Cypern, gick något senare samma öde till mötes , liJ;as!t
franska hjälpkryssaren Indien, .som låg vid Rodos. Under
årets sista månader inrapportera tyskarna sänkandet aY trans·
porlångarna Samblin H av er, Arabia, Ville de Ciotat, R am asan,
Potagmna, Linhmoore, H~1 lhe, Tara, Marketh och Cvrenc. allt
i östra Medelhavet, flera av dem med trupper i lu sental oJ1l·
bord. Särskild uppm~irksamhet och kon flik l med .\m erii;a
uppväckte passagerareångarna Anconas och Persias sänl;:ande
~w österrikiska u.-båtar. Frakterna i Medelhavet lära bara
stigit med 30-40 '/( , en ringa del dock av fraktförhöjni ngarila
i Europas nordliga vatten.

Aven ententens krigsflotta har lidit förluster uneler [tre!:
311
slut: franska u.-båten Turquoise har 30 oktober skjutits i S
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w.rkisJ;:t artilleri vid Dardanellerna, och engelska E 20 har
a" . tetojorts i Marmarasjön. . Engelska flottan förlorade ge·
o
ti1JJ1
1
självexplosion den 30 december pansarkryssaren Natal,
1
l . .. l l
•
o
.. d
.
.
.
non
och i börJan av Januan sprang es pa en mma oc 1 SJOn;: s agskeppet Edvard VII.

Om man nu ser till, hurudant krigslägel är till sjöss vid Sjökrigsläget vid års_
.
skiftet
årsskiftet 1915- 1916, så skall man farna, att det 1 del stora
hela är oförändrat seelan 1915 års in gång. Västmakterna in- L9J5-1916.
nehava allljämt ett nära nog obestritt herrav~i.lcle över världshaven. Härmed följer möjlighet alt verkställa transporter a v
trupper och materiel till de mest skilda krigsskådeplatser, vilket över huvud Laget utgör ett Yillkor för dem att kunna forlsätta kriget. Centralmakterna operera strategiskt sett på de
inre linjerna och kunna utnyttja dess fördelar genom att efle1·
behov förflytta trupper till eller från fronterna mot Ryssland,
Balkan, Itali en och Fankrike. Ententen opererar på pereferin
och skulle vara ohjälpligt slagen p å någon av fronterna, om ej
det behärskade haYet utgjorde ett sammanhållande element
för dess spridda och heterogena delar och en kommunikali·onsväg av yppers~a beskaHenheL Denna obegränsade möjlighet
till transporler sjöledes har dock freslal Yästmakterna och särskilt England till företag, som föro rsakat orimliga förlusler
utan att egentligen leda till det för dem s Lo ra målet. Som s:'\dana krafttöm mande företag kan räknas Dardanellerexpedition~n, expeditionen mot Turkiet långs Eufra ldalen och möjligen
bhr även Salonikiexpeditionen att räkna bil.
På de lokala sjökrigsskådeplatserna ställer .sig frågan om
vattnens behärskande något annorlunda ~in p[t de stora ha ve!L
I Östersjön har trots ständigt hot a1' engelska och ryska
~·-båtar den tyska flottan behållit sin överlägsenhet gentemot
_en ryska, sam i skydd av sina u .-båtar och av minor håller
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ni'ngsexpedi tion exempchis till sydvästra Finland, itYen 10111
landstriclsk rarter härtill skulle kunna avst:ls.
I Nordsjön har ty,s ka flo ltan lmnnat bibehålla sin r örelse.
frihel och diirigenom fråntngit engelsmänn en möjligh eten an
verkställa landstigning :u på tyskn eller dan ska kusterna. Den
hur därjämte förhindrat engclsmiinn en atl upprälla en om ccleL
har blockad aY elen tyska Nordsjökus ten och nödgat dem au
i stället förlögga sina bevaknings styrkor å ena siclan i Kanalen
och å elen andra i höjd med Orlmey- och Shcllandsöa rna. \led
skarpt {tsido.sättand 'e av hittills antagna rättsregler för hlockact
h ava engelsmänn en med nitmucla heYakning, mot vilk en tyska
flolian - föruto m med u .-bfttar - icke vågat utstr äckr~ sin
Yerksamhet , uppn å tt en fullsländig avspärrning av N ord sjön
och på sä sätt vunnit blockadens fördelar utan att lö pa dess
risker. I Kanalen och omkring Englands och Frankrikes kus.
ter i övrigt har d el tyska u. -båtskriget niistan fullst ~tn d igt upphört, vartill anledningar na redan förut angivits. Dessa vr~ ll en
st[l sålunda helt LiH ententens förfogande, och dc utnytl jas huvudsaldigen lill truppförfly ttningar mellan England och Frankrike. De tyska u .-hi\tarna uppträda i stället i Medelhav et med
alltjäm L ökad inlcnsi te t och göra farvattnen os ö kr a fiir enl.cn·
'ens flottor, som ock lidit betydande förlu ster. Men u. -b:1 tar
allena hilda icke nftgon flotta , och i saknad av dylik flotta har
Turkiet och cc11tralmak lerna icke kunnat i sftdan mfm bes trida
he rraviildet i Medelh avet och dess förgrening , Ägeis·k a haret,
att ej ententemak terna förmått och a1lljäml förmå i d et stora
hela sclt ulan viisentliga inskränknin gar fö retaga tra nsporter
över havet till högst betydande omfattning.
I Adriatiska havet kan visserligen den österrikiska flo ttan
anses såsom innestängd, men med elen förutsättnin gen att dess
verksamhel sområde är begränsat till detta hav, ställa sig förhållandena här gynsammar e för centralrm ak terna än i Ageiska
h avet. Befin Lligheten av den sjögående österrik iska flo ttan hhl·
ler motståndare ns lättare bevaknings fartyg på vederbörlig t av·
stånd, och u .-båtarna kunna därigenom göra sig bättre gitllaJl ~:
Hm·u begärligt det än skulle vara för ententen aH frH
0111
Italien skeppa trupper t ill Dalmatien och Montenegro , så 1' •

. dock n åg•ol sådant ej till st~mcl , och den enda hjä lpsäncl n in"n
.Jl Balkan, som från detta håll omtalas, är truppförflyt tningar
~~,, anspr~kslös. ~·~11fatt~1ing till V~lona i södra Albanien . Så
< rrt· s)'d'hgt har Ostcrnk es flolta eJ· kmma uppträda med slörre·
.
j:t l1o ·
];raft, liksom elen eJ heller kunnat störa engelsmänn en i deras
företag att överföra resterna av den serbiska armen till elen
areki·ska ön Korfu, för att i dess skÖ[Ja klimal återYinna hälsa
"och krafter.
I Sva rta h avet slutligen är ställningen alltjiimt oförändrad.
Ingendera av dc stridande fioltorna har lycka ts tillkämpa sig
någon avgörand e fördel och uneler sådana förhållande n synes
det otänk bart, att ryssarna skul le tänka p ft n ågon större överskeppning till bulgariska kusten. För turk a rna är sjötransporl l'ägen långs Mindre Asiens n orra kust mot gränstrakte rna i
Kaukasien och Armcnien (Trapezunt- Batum) av nwcket stor
vik t, men elen torde f. n. och med hänsyn till rysk a floHans
täta besök j, dessa trakter Yara betänkligt osäker.
1~

Sedan nu världsk riget pågått under ett och ett halvt år, Sjömaktens
inflytande.
torde en del er1farcnh c ter frå n detsamma kunna framdragas ,
om ock d'etta ännu måste sk e under reservation för eventuella
misstag.
.. Det visar sig n n liksom till fören e, att sjökrigen ick e med
nodrändighet behöva utmynna i omfaltande sjödrabbnin oar
~ör att icke sjömakten ändock skall utöva sil t .inflylanclc, t> et~
k~nske avgör ande inflytande på krigets gång. Denna oms tän dig~et står bland annat i" samband med sjökrigens egenskap
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D-essa operati oner hava trots all sin hänsyn slöshe t ännu
lii.ngcle,e
i
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lett Lill sill mål, men deras läggnin
1
kunna tänkas bliva avgöra nde för kriget.
Motsva rande företee lse, ehuru i mindre betyde lsefull grad
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Merfin nes i1 Adriati ska havet, där Österri ke genom italiensk
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kan man icke draga nytta av freden eller uthärd a i kriget
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Man har jämför t central makter nas nuvara nde av spiirrandr
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randen inom egna område1i. produc era vad som för krigets
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fömnd c och livels nödtor ft kräv es.
Kriget lämna r belysa nde exemp el därpå, hur sjömakteu
i
ingripe r i krigsfö reteels erna till lands. Den eng.e1ska armen
Frankr ike är för person alsoms ättning och ammun itions ti!lför·
sel m. m. helt och h ållet beroen de av förbind elsen ö,·cr ]lave!1
och befinn er sig i ungefä r samma läge som \V ellingto ns arJ1l
uneler pyrene iska fälttåg et mot Napole on. Genom .en överv~l
digand e flotta, säregn a kustge ografis ka förhåll anden, krigsf~r·
bundet med Frankr ike, varigen om båda kanalk usterna be]Jnr·
J
s) i
sims frän engelsk sida, samt genom mineri ngar i N ord sjiiJ lS
ligaste delar har Englan ds herrav älde kunna t upprii.llhillhls~
t)''
Kanale n och får ej anses stört därav, att en eller a,nnan
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landstri dskraft er.
Det nuvara nde krig.et har sålund a ytterlig are stadfäs tat
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så fort tillfäUe givits. Endast på så sält kan det numera '"arnågot tal om en fleet- in-being·. Eljest för~aller b~gTeppe t, oc~
dien flotta, som utan verksamhet endast ligger stilla och sto)
t
.
.
i förlitande på sin egen tillvaTO, skall snart v1sa s1g n tra '' llot.
in-being , .
sjökrigföringens sam Lliga medel nämligen sjöslaget, örlogs.
blockad~n, överskeppningar, överrumplingsföretag mo l k ustor.
ter, handelsblockad och handelsförstöring hava visserligen för.
kommit i detta krig, men i helt annan proportion i fö rballande
bli varandra och i vissa fall i förändrade former mot för r.
Sjöslag.
Redan rysk- japanska kriget, som pågick under ell och ett
halvt år hade endast ett ringa antal, noga bestämt 3 sj öslag,
att uppvisa, om man med sjöslag avser sådana sammand rabb.
ningar mellan motståndarens huvudflottor eller del ar diirav,
so11n kunna få ett avgörande inflytande på krigets gang i dess
helhet. Det nuvarande kriget kan icke heller tills dato uppvisa
mer än Lre bataljer, som skuUc kunna h~införas till ~ jösl ag,
nämligen slagen vid Coronel, Falklandsöarna och i Nordsjön
24 januari 1915, och alla dessa voro kryssarcslrider. Hm udflotlorna hava hålJits tillbaka , och ingen av clc strid ande har
ännu funnit sig böra fram tvinga ett avgörande till sjöss. Den
underlägsna parten, såsom i Östersjön den ryska f1otl an gentemot elen tyska, i Nordsjön den tyska gentemot den engelska
och i Adriatiska havet den österrikiska gent emot den it alienskfranska har, som förut blivit sagt, hållit .sig i strategisk defen·
siv, som en fl>eet-in-being till skydd för egen kust, och den star·
kare parten har icke vågat att anfalla motståndarens a,· lll inor
och iu.-båtar skyddade 'o perationsbaser. Dc .stora sjiislagen
hava på den grund uteblivit, och samtliga stridande hcmö~a
sig om alt hålla sina huvudf1oltor intakt, eventuellt fö r a tt vid
avgörande tidpunkter, såsom då ett fredsslut nalkas , kt111113
framtvinga förändrade luigslägen.
I samband med Galipolioperationerna upprätthöllo entcn·
Örlogs blockad.
teflottorna en mycket noggTan bevakning av Dardanellrrn tJop·
·· r~
pet för att förhindra tysk-turkiska sjöstridskrafter att u t1 0 ,.
Dessa åtgärder kunna betraktas såsom en örlogsblock ad i dess

1~5

der nare ,form , el. Y. s. utförd pa så sät t, att lättare fartyg
medan hnYudstvrkan hålles
~
.
r·a !11' 53c·· 1,,uclas för S]•. älva beYakningcn,
~~a],a, i detta fall vid Mudrosbuklcn. Men detta är ocksa
til enda örlogsblockad som förekommit. Flottorna hava på
11
d~nat sät t bundit varandra, och om det också i flera fall kunnat
aval·a ön skvärt, exempelvis för tyskarna, alt helt inn es tänga
. _ cle11
rys]\a floHan i finska viken och för engelsmännen att försöka
]!ålla tys'l 'a f1ottan inom Helgolandsbukten, så har en verklig
örlogsbioekad icke kommil till slåncl, och orsaken härtill iir all
fiJU1a i de föriindrade sjös tri dsmecllen, i första hand minkrigets
utvidgade verksamhet och undervattenshatarnas framträdande
sås.om utexp erimenterade farlygslypcr. U.-båtarna icke endast
undandraga sig sjäha varje blockad , utan de förmå även de
stora flottorna a tt fulLständigt hålla sig borta från fiendens
maritima operationsbaser. Försvaret av dessa har därför kom- De rörliga
stridskraf·· a t t o b servera, att a ll enas l vJ.d. tern
· 1· ett ny ·t·t 1··age, o c11 d ~et. ar
as betymit
delse.
Dardla neUerna hava kustfästningar fått tillfälle att los,s a sina
kanoner mot anfal1ande fartyg. Dardanellerna äro endast i
andm h and att betrakta såsom en maritim operationsbas.
första h and utgör ställning·cn skydel för en framskjuten, isolerat liggande maritim defile a ,- utomordentlig betydelse. Och
icke h eller vid Dardanellerna Yar det fästningsverken ensamma,
som dreva bort de .e ngelska och franska slagskeppen, utan ~iv·en
där gjorde sig minor och u.-bMar gällande. Kriget har åter och
alerig·en visat, hurusom de rörliga sjöstrids.k rafterna äro dc som
äro utslagsgivande. Det kan Yara berättigat att binda stora
knstnader vid fasta försvarsanstaller, även om cllessa i elt krig
ej kom ma till användning, om det blott kan bevisas, alt dc
geno111 sin tillvaro förhindrat anfall. Men i föreliggande krig
~:n d~~ta icke bevisa:.. beträffan~e _kustfästningarna i vare_ sig
tersj on eller N.ordSJOn, eUer nktigare ·sag t, det kan bev1sas,
att det ic.k.e vaTit kus tbefäslnin.gar, som h ållit anfallen borta.
l' Englands h ela medverkan i kriget, liksom ententens samt- Kombireraexpedi~a Balkanoperationer äro byggda på föru tsättningen av över - Jetioner.
:u~';ninga~· och landstigni~~ga~·, och det är anmärkningsvärt ,
n tek msk vana som harvid utv ecklats, ä ven då det gällt
1110
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truppstyrkor som beräknas i sexs iffri ga tal. Landstigninga 111
i Frankrike, Valona och Saloniki äro varandra så tillvida likaa
som de skett i alli·erad makts hamnar eller i hamnar solll ge:
nom politiska m·e del gjorts indifferenta . Transport flottorna
hava s ålunda p~t den kust de hemsökt ej mött något m ols tånd
av en kusten direkt skyddande sjöstyrka, liksom ej h eller de
landsatta trupperna haft någ·onting att b efara i utskeppnings.
hamnarna. Landstignil1'gen å Gallipolih alvön påvisar å sin sida
det för vårt vidkommande ganska beklämmande fak tum, au
varken landstridskrafter eller fästningar kunna förhi n dra en
av en flotta stödd ö\·erskeppning och landstigning, och de tta ej
ens när för.s varstrupperna stodo så samlade och fästnin gsverken
Jågo så nära till ha.nds som å Gallipolihalvön, där landslignin.
"en skedde rätt i fronten av de försvarande . Trots ogynsa mma
t>
omständighe ter utfördes landstigningen, och därlill for t och
säk,ert. Här fattades för turkarna den snabba och rörliga sjö.
styrka, som - stödd på gynnsam operationsterräng -- är i
stånd aU avvisa en landstigning eller att åtminstone a vbryta
landstigna .styrkors fö·r binde1ser över land, varigertom deras
operalionskraft så småningom försvagas.
När seelermera en rörlig sjöstyrka i form. av u.-båtar an·
lände till DardaneUerna och fällde sina offer, inleddes hörjan
till företagets uppgivande, ehuru det rättvisligen måste fr m:l·
h ållas, atl u.-hMarna visst icke ensanuna V·oro orsaken hiirtt~l.
Andra omständigheter, nämligen det turkiska försv arets tJll
lands sega motstånd, den alldeles särskilt ogynsamma terr~i~1~en
för de anfallande och kanske ej minst det förändrad e nulltara
'l . l1ava 1. n
.
1 '<a hÖd"
ti'll sa l om-::1,
läget, .som drog huvudmiresset
crrad bidrag.e t till utgången.
Överrumplingsföre tag mot kustorter i fo.rm av bombar~e·
,.,
Boml,ardering av
ri.n gar och beka.stande från luftfartyg hava vid upprep ac~e tt~·
kustorter.
fällen förekommit. Utförda med kryssare och lättare far~Yo;
· d re b et y d'el se f"or· hide
· oner mm
' 0
hava dylika s•ekundära operah1
f]ottn~
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. .
..
i dess helhet, men de utgora ett viktigt medel att hal1a cu
i verksamhet, då för tillfället inga viktigare företag ii ro P'
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gai
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·'d byggnad eller anordning .som h elst. Vare s1g nu man gjo·r t
1
~"1 'omak 1111ed artikelns uttydande på så sätt eller ej, så hava
~ clt öppna och oskyddade kllS~orler blivit be:kjutna . .. De_t .~r
troligt att de av tyskarna b eskjutna orterna a rysk~ o~teiSJO
kusten och engelska nordsjökusten , liksom de av Jtahenarne
beskjutmr platsetrnao i Dalmatien , haft någk>t litet kustkommando med ba·r ack, signalstation eller dylikt, som givit åtminstone ·sken av militäranläggning. Och de av österrikarna
beskjutna järnvägsbroarna :1 italienska kusten kunna naturinrubriceras såsom inrättningar, avsedda för fientliga
Iiatvis
t:J
armeers behov, men som dy]'i,k a kunna niippeligen inrangeras
de l'ad'or, fårahjordar och hästar som på Bulgariens och Turkiets kuster fallit offer för fartygskanonernas eld. I-I ur som
helst kan man ty el l igt siitla sig in däri, att öppna kustorter
bombarderats och allt fortfarande komma att bombarderas.
Sin mest påtagliga och därför mest uppmärksammade in- Handelsblockad.
sats i kriget har sjömakten Jämnat i vad beträffar anfall mot
sjöhandeln samt unelertryckande a v motståndarens handels -·
trafik på de öppna haven. De hittills använda medlen härtill
äro handelsblockad, varmed en motståndares kuster kunna beläggas och som jämväl inkräktar på neutrala staters sjöhandel,
h andelsförstörinat> ·SOlll mot fi endens fartyg kan bedrivas,
samt
~vel1J ute på öppna havet. I denna art av sjökrigsfäring liksom
1
som hittills knutits till densamma har
,.,
,., becrrepp
. rättsliera
k11de
get gj'Ort ett hänsynslöst omslag. Aterigen hava u.-båtar
Och lllilllor verkat därhän, a tt en handelsblockad i sin hittillsvarande form liksom örlogsblockaclen , ej kunnat upprätthållas,
Oj:h då har man tagit till helt nya former för handelns under -

1

o

-
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!ryckande. Folkrä llen har i inbct fall blivit så kränk t. s0 111 l.
,·ad ju st betriifl'ar sjöhandeln , och Yi skola här lämn a en sa 111_
manfattning a v de gjo-rda kränkningarna , då denna f r aga sa
intimt sammanhänge r med' sjökrigföringen .
Del har a lltid ansetts och anses fortfarande, att e11 fit'tH ies
Internatioob i. l·
_nell regle- flytande "ods såväl far ly'"' som last ' ~iro fullto · rättslin-a
, C, j
.
b
b
o
nngavhan- " . . ..b . '
delssjöfar - lor J,ngi onngen och salunda underkaslade bade uppbrmgning
och i ,·issa fall förslöring , om dc kunna åtkomm as, och de tta
ten.
fulll ober·oende aY, om dc tillhöra den fientliga staten s.iiih·
eller dess enskilda undcrsatar. Härigenom har naturligl\•is i
första hand sjö~ar l en fö r de krigförande blivit lidand e och i
m ånga fall helt och hållet förhindrad, sflsom för n än·arande
är hä n delsen med den tyska sjöfarten utanför Östel's.i ön.
Men den neutrala sjöfarten har ocks~t fått sig p ålagd en
Beväpnade
neutral i te .
m å ngfald HY svarighcter, och den har städse hHt vidktin nas Ii iiterna.
lämpningen a,· regeln , a tl i kr ig iir allting till åtet, som be hövs
för att fa slut på kri,get.
Bö rjan till en internationell reglering av handels·sj öfarten
under krig kan räknas från tidigare delen a'' 1600-talct. Då
uppkomma begreppen blo ck ad, kontraband, pris domstolar och
prisproecsser. Dc åsikter, som cla framslälld'es , voro av ga nska
gcnomgripan(l e arl, ehur u de seelermera hanl bli,·it fiin anskacle.
Under de slora sjökrigen på 1600- och 1700-lalen salii i
särskilt i 1800-Lalets början, gen om vi lka England så sm[u1i ngom utträngde Spanien , Holland och Frankrike från h avcu s behärskande för aH •sji:ih·t inlaga platsen som >> So vereign of the
sea » var den neutrala handeln underkaslad om icke en godtycldig, så dock en mycket tryckal1'd e behandling, hu vn dsal'l igen, g1cnom trenne företeelser, nämligen blockadförklar ingarna,
k·ontrabands.fö rklarin garna samt k aperierna. Genom bl ockad·
förklarin gar eller s. k. pappersblocka der ktmgj ord es fiendens
kust ·eller del av densamma blockerad, och med stöd hiira'·
uppbringades långt till sjöss och var som he1st neutrala fM·
ärnade sinb elit . E tt annat
trafik
tyo·b' som i frecllio-b och menlös
.
. .
sätt att förhindra den neutrala sjöfarten fann man i k ontra-
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i:).rldaringar, genom vilka vissa varor förklarades för konoch sålunda underkastade b eslag för det n eutrala fart1'6 som försökie föra dem över havet. Förmedelst kaperierna
.
. r··orand e .r egenng
l~ng
·
o'
lY
genom utf"·ar el·a n el·c
vangenom
tutligen,
5
'-aparebrev intresser ade enskilda skeppar e att för egen vinav "
a företaga uppbringninga r, förskaffade man sig säkerhet för
)ll 11 o
att haven b öllos uneler skarpaste kontroll.
Det var b}aJl'cl andra the Sovereign of the Sea, som utnyttjade si n dominerande sjömaktsställn ing till det mest h~insynslösa
u,ppträcl'ande mot de neutrala sta terna. Dctla vållade sammanslublingar av dylika sta ter till s. k. väpnade neutraliteter, i
Yilka Sver ig·e deltog åren 1691 , 1756, 1780, 1794 och 1800.
Särskilt kän d ä r 1780 års väpnade neutralitet mellan Sverige,
Ryssland och Danmark, vilken kan anses utgöra begynnelsen
till en intern at ionell reglering .i modern anda av h andelssjöfarlen un cl'eT krig. Dc grundsatser, som under b eväpnade neutraliteten fral!1l lades, gill ades, förutom av de nämnda tre makterna,
av Preussen, Holland, Österrike, Båda Sicilierna, Portugal och
Frankrike, m en förkastades av England och delvis a v Spanien.
Dessa grundsatser innchöllo i stOTt sett:
l. att neu trala fartyg skola äga rätt att idka sjöfart på
krigförande makts område ;
2. att bJ.ockad, för att erkännas, .skall verkl~gen upprätthållas förmedelst utanför det blockerade området förlagda örlogsfartyg;
3. att enelast vis.sa öv erenskomna och för krigsbruk iimnade varor ·skall betraklas som krigskontraban d, samt
4. att i neutralt fartyg skulle även fientlig last, så vitt
den ej utgjorde krigskontraban d, vara fri från beslag.
. För att giva stöd åt dessa grundsa ts-er utrustade cLc nor dtska länderna betydande konvojeskadra r, som följde den utgående sjöfaTten över Nordsjön och ända ned' till Medelhave l
;~lllt stämde möte med de ingående fartygen för att följa dem
··
''l 0.. sterS.J·On.
tlibaka
' ., t 1~
Ar 1800 äterupprepade s neutralitetsför bundet m ellan Ryssl
and, Preussen och Sverige, till vilka makter även Danmark
ball'dsf·

·::~ban d'
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slöt .sig. Englands ställning till sjöss var nu säkrare än :h
1780. Alla de förbundnas fartyg i engelska hamnar togas i
beslag och en engelsk eskader seglade in och bombarderade
Köpenhamn, allt med påföJjd att neutraliletsförbundet upplöstes
år 1801.
Begreppen om de neutrala makternas berättigade ansprål
Parisdeklaration en . på visMIJ sky,qclancle regler voro dock väckta och fing·o senare
sitt uttryck genom deklarationen i Paris 1856, vilken biträtts
av samtliga sjömakter utom Förenta staterna, som dock prak.
tiskt tillämpat, ehuru ej formellt undertecknat den sam ma.
Parisdeklarationen innehåller 4 grundli:i.ggande regler , Yilka
mycket påminna om 1780 års grundsatser, nämligen :
l. Kaperiet är och förblir avskaffat;
2. N eutml <flagga skydelar även fientligt gods utom krigs.
kontraband;
3. Neutralt gods utom krigskontraband får ej uppbringas
även uneler krigförande flagga;
4. Blockad skall vara effektiv d. v. s. upprätthållas av
tillräckligt antal örlogsfartyg, förlagda utanför den blockerade
orten.
Pa:risdek]amlionens grundsatser hava sedermera följts till
senare tider, då dc ytterligare preciserats genom Haagkonventioner och Londondeklarationen.
I. Haagkonferensen sammanträdde år 1899 och elen II.är
Haagkonferenserna. 1907. Ganska betecknande för dessa konferensers ändamål,
fodopp och resultat äro de benämningar, de i dagliga t alet erhållit. Den första benämningen var fredskonferenser , vilken
benämning övegick till folkrättskonferenser för att slutligen utbytas rätt och .s lätt mot Haagkonferenser. Alltnog, elen första
sammankallades till 1909, men därvid antogs för sjökriget en·
d.ast en konvention, nämligen om tillämpandet av Gen e,·ekon·
ventianens principer till mildrandet av sårades, sjukas och
skeppsbrutnas öde. I övrigt behanellades icke frågor rörande
sjörätten å denna konferens.
Å 1907 års Haagkonferens behandlades därem ol flera
spörsmål rörande krigförande makts sjöfart; sålunda gjordes

.. renskammelser om vissa inskränkningar i uppbringnings0.~~en, om viss frist för fientliga handelsfatyg att lämna hamn,
rn villkor för hanclels'f.artygs omdaning till örlogstjänst o. s. v.
0111
Kon ferensen behandlade i mindre grad fråg1or rörande den
·ala sjöfarten, men avfattade dock två betydelsefulla kon netltl
ventioner, nämligen om inrättande av en internationell prisöverdomstol samt om villkor för mineringars utfömncl'e.
Prisöverdomstolen skulle, som det hette, tillämpa rättvisans
och billighe~ens allmänna grundsatser, men den har ännu ej
"ivits tillfäl'l e aU utöva sin människovänliga uppgift, helt enkelt
"däl'för att konventionen ej ratificerats och domstolen sålunda
alls icke trätt i kraft.
Mera effekt blev det av minkonvcntionen, som innehöll följanelie grundsatser:
1. Minering får ej slie i uteslutande avsikt att skada handellssj ö'farten. Denna punkt innebär ju emellertid inte något
större tsk ydcl för sjöfarten, då naturligtvis varenda minering
kan påstås vara riktad mot fiendens örlogsflotta. Flera makter ,
däribland Tyskland , hava icke antagit densamma.
2. Drivande minm skola vara så konstruerade, att de
bliva ofa rliga senast en tiinina efter utkastandet; och
3. Förankrade minor skola vara så konstruerade, alt de
bliva ofarliga, ·om de slita sig och komma i drift.
Sverige och flera andra makter hava för sin d'el alls icke
underteck nat, än lJlinclre ratificerat hela denna minkonvention.
Då det emellertid ansåO's erforder1iat att i vidsträcktare Londonkonn' "
b
. b
.
."
.
ferensen.
lan, an vad' 1907 ars Haagkonferens gJor t, behandla S.Jorätten.s
regler, vilka alltjämt vilade på grundval -a v den ganska summariska S'a .Inmanfattning, som Pa-riscleklarationen 1856 lämnat, sammanträdde 1908 de större sjömakterna - de mindre
~oro icke ens inbjudna - till en konferens i London, och man
Yckad>es år 1909 enas om den s. k. Londoncleklarationen. Den~a blev icke då och har ej heller ännu blivit ratificerad, men
11
:
lll•ottog.s på sin tid mycket gynnswmt av hanclelsvärlclen,
8
r" ~ trodde sig få en viss, stadga på de områden, där förut
a sosäkerheten varit olidlig. Dess bestämmelser, ehuru ej ra0
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tifierade, h ava hittills ansetts innefatta en fm,mulering ay giiL
lan de praxis och beteckna det väsen ttirg a, vaPom intern a h nne]]
enighet verkligen rådde.
Under kriget 1911 mellan Italien och Turkiet sam t 1912 __
1913 mellan GrekLand och Turkiet skynda:de sig parterna för.
klara , att .sjökriget skulle föras efter Londondeklarationeus anda.
Men den senare verkligheten har visat, att deklarationen Tnöj.
ligen lmn anses vara gällande för mindre makter m en Yisst
icke för stormakterna. Londondeklarationen upprepar i sitt
första kapitel Parisdeklarationens blockadprinciper, n ~imligen
att blockaden skall vara eff ek tiv, begränsad till visst om råde
och vederbörligen notificerad.
Den giver i kapitel 2 bestämmelser om krigskontrahand,
därvid skillnad göres på ovillkorligt kontraband, innefattande
sådana varor, som under alla förhållanden äro förfa lln a till
uppbringning, samt villkorligt kontraband, varmed fö rs las sädana varor, som iiro förfallna till uppbringning, därest dl' !Jev isJ.igen äro avsedde för den fientliga statens krigsmak l elll'r fö rvaltningsmyndigheter. Bland sådana varor räknas livsm edel,
foder och säd m. m. Vidare upptogs å en särskild frilis ta de
varor, som aldrig skulle kunna räknas vare sig till ovi llkorligt
kontraband och bland vilka må nämnas bomulL ull, ju te, lin,
hampa, papper, hudar och malmer m. m. Det bestiim des i
samband härmed, att fartyg icke sku lle kunna uppbringns för
en en gång redan avslutad kontrabandsresa.
.
Londond'eklarationen innehöll \·idare kapitel om nen lra ll·
tetsvidrigt understöd, om ri.itl till förstöring av neutrala pr iser.
om försäljning av fartyg till neutral sta t, om konvoj , visitation
och slutdes tånd .
Sådana äro de fundamentala principer, vilka under århundra:dens lopp utvecklat sig till erkända rättsgrund er, .J11en
vilka nu blivit svårligen kränkta av de krigförande. De nen·
trala hava fått tåla följderna och nöja sig med, att deras pro·
Lester åtminstone någ,on gång blivit beaktade.
Omläggning
Vi slmla här nedan i översikt se till, vilka dessa rättslu_·_i _': ]\~
i rättsgrund- nin.gar äro som blivit begångna, men därvid måste frå n boi ]il
satser.
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h rättvisligen ullryckas, a tt den moderna sjökrigföringen nödoC d,1·cwJ·ort omläggningar i rättsgrunclsatserna. Minans utve<.:k-

vän

tot>

. . till ett vapen
110
)J edrifter m. m .

.

för öppna havet, u.-båtarnas och flygbåtarnas
hava givit en särskild karaktär ä t sjökriget.
~et är ej möjligt att upprätthålla en blockad e~1ligt de klassiska
ctefirllitionerna, och då man ej velat släppa blockadens effekt,
hi!!' 111an måst åsidosätta dess rättsgrunder.
Det kräves numera
för underhåll av en arme och en marin en sådan mängd av
olika förnö denheter, att det visat sig ohållbart att strängt avskilja de tre begreppe n om absolut kontraband, relativt kontraband och fri tas t.
Med denna redan från början uttalade reservation skola vi Övergrepp
m o t hittills
nu se till vilka övergrepp mot elen hittills gällande folkrätten, gällande
som blivit under sjökriget begångna. De kunna sammanfattas folkrätt.
sålunda:
1. Övergrepp mot uppfattningen om det fria havet.
2. Övergrepp mol bestämmelserna om och faror till följd
av minor.
3. Förs löring av handelsfartyg genom undervattensbåtar.
4. Mis.slb ruk av blockadhegreppet.
5. Skärpta kontrab::mdslistor.
6. Orättmätig behandling av villkorligt kontraband .
4. Nl'i.ssbruk a v blockadbegrep pet.
Det öppna, vida havet är enligt allmänt begrepp allas eller Det fria
havet.
ingens egendom. Endast kustfarvattnen betraktas såsom vederbörande kuststater,s territorialvatten, Yi1ket anses sträcka sig
3-4 nautiska mil från kusten eller ytterst därutanför liggande
~olmar och skär, som icke ständigt av vattnet översköljas. Enhgt svensk uppfattning räknas i enlighet med tullstadgans § 1
det svenska territorialvattnet sträcka sig 4' till sjöss.
b . Dta111för sjöterritoriets gränser är emellertid fritt >> mare lieiurn ,,, vilk.et innebär att varje stat är folkrättsligen b efogad' att
efter gottfinnande befara hav~t och utnytlJ·a dess krafter. Visse r
\,r lg·en försökte England att i 1600-talets början proklamera
'~Ord ...
.
,
SJtm och vattnet os-t om en linje Skottland-lsland för ett
.,1lit t
e hav, >>mm·e clausum>>, som skulle ligcga under Englands

-
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ter frå 1
dom ininm , m en företa gel möll es av de h ~iftiga.ste pr-oles
grund~
Ho1Innd och die nordis ka statern a samt från folkrä ttens
en tid
s,
Grotiu
Hugo
,
honom
lägg,a re, om man så må kall a
havet
ocksa
har
svensk ambats sadör i P aris. Alltse dan dess
betrak tats sås~om . fritt.
t nn
ka
Engels
Om icke boksta vligen och forme lt, så h ar dock i de
Nordsj öförkrigd vidtag ils åtgärd er fr ån d'e k r igföra nde, son1
klaring ar. pågåe nde
!Jh .
reellt beteck na en återgå ng till 1600-t alets »mare clausll
t en
litete
amira
ka
Redan den 24 augus ti 1914 k un gjorde brittis
där»,
>
•
,
komm unike, vari varnad es för passag e av Nords jön
gar i de
som det hette >> tyskar na fortsä tta med minut läggni n
ma med
sstäm
överen
icke
minor
vanlig a hande lts router na, vilka
vinkor en i Haagk onven tiunen ».
det
Den 2 oktob er 1914 förkla rade engels k a regerin gen, att
renat
fö
på grund av genom brittis ka flottan utlagda. minor var
O. 1°
med fara att passer a farvat tnet N 51 o och 51 o 40' samt
e,
Ostcnd
till
Kent
n
frå
bälte
ett
35' och O. 3 °, motsv arande
utefter
a
änn
segelr
en
tvärs över södra delen av Nords jön, med
engels ka kusten .
k nnI Östers jön har ryska regeri11gen den 17 oktob er 191 ·1
.. Ryska
sträcett minfä lt ulanfö r Finsk a vik en norr om Ösel, ,s o m
01s1ter.sjöför- 'LfJ·orl
' anngar . ~ .
Redan
ker .sig långt till sjöss ~och utanfö r territo rialgrä nsen.
Yilken
bakom
,
t
sjöfar
dten 31 juli stängd es finska viken för
detta
ela
h
a
förklari111g måste ligga en rysk fordm n att b etrakt
r)·ska
el
vatten såsom ryskt t er r itorialva tten. I vilk en mäng
.
n'l'inor verkli gen blivit utlagd a är vansk ligt att avgöra
erligare.
ytt
än
jön
Nords
s
linslöt
Den 3 novem ber 1914
Nya
stora
de
till
n
hänsy
av
engelsk a Brittis ka am iralite tet förkla rade då, att
Nordsj öföroch
ttan,
flo
ka
på spel, dels för den brittis
klaring ar. in tress en, som stocJio
del
dels »för d en fredlig a hande lns säkerh et på öppna havet»
nya JllC·
funni t's nödvä ndigt att möta tysk arnas lu'igfö ring med
to der.
be·
Amira litetet kungö r därför , att hela N ordsjö n m ås te
dennn
för
et
trakta s som aktiv krigss kc"lclep lats. Inom områd
arc, frå!l
krigss kådep lats är sjöfar ten såväl för ana hand elsång
undra
vilket land de än må k omma , som för fi.skef artyg och
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som
lY" utsatt för de all varliga ste faror till fö,l jd av minor ,
artykrigsf
av
följd
till
mt
sa
at~ utlägg a,
skulle
"en, som m ecl akln g S\'Ika nde vaksa mhel dag och natt
artyg,
fiskef
och
;öka eftef· minfö rande fartyg . Alla h andelsutsätta
av vad slag de vara må, varnas , därför för de faror de
.
sig för genom att b egiva sig ut på denna krigss kådep lats
stå
ville
ej
de
vitt
så
för
tt,
a
lltså,
a
Sjölfarancle uppm anas
och
rock
Skage
till
en
sin egen risk , vid pwssage från Atlant
Dover ,
tvärtom använ d a vägen genom Engel ska kanalen , förbi
samt
utmed engels ka ku sten till Farnö arna norr om N e w cas tle,
.. d'I? t
" i t no"d ~' an
rar bliv,
det

därifrån till Li ndesn äs.
ka
När nu h an deLssjöfar ten skulle passer a utef ter engels
rough
lambo
F
,
uth
Yarmo
kusten, utanfö r vil ken åtm inston e vid
den sicr
och Newcastl e tyskar na också kastal minor , så befan n
en ick:
i sanning m ella n Scylla och Chary bdis : å ena sidan
minfyrbely st kust, å den andra kungj orda och ick e kungj orda
t
mycke
fältet
orda
kungj
det
å
fält. Naturl i gtvis voro minor na
misssin
j,at
utnytt
hava
glest lagda, m en få å ngare torde väl
handlade rätt till det fria ha vet.
sjöNord~~jön var ej längre etl fritt vatten , och faran för
n.
fara·nde forkl ar:1cles bero av minor .och av krigsf artyge
förent a
as
merik
Norda
terade
Mot d en engels ka noten protes
förnågon
men
,
länder
la
~tate~- liksom även flera andra neutra
heten
allmän
ar
h
hela
andnng har ick e förspo r ts, och i det stora
-funnit .sig ,j förh ålland ena. Tyska rna å sin sida hava också
är
!en 4 febr uari 1915 - avgivi t en Nords jöförk laring , Yilk en
.
analog
a
ga'nsk
ka
ed den engels
Tv ska
Tyska amira lstabe n kungj orde sålund a :
N ordsjöf örska
Encrel
Irland , hela
klaring ar.
k "l. Farva ttnen kring Engla nd och
o
.
..
f ... . , as h a.. rmed for
o. ·
. b ebnpe
d"an.· m
analen
mråde
kno"so
mUar
n
•
o
t'Y
.
Fran
d
entli crt h andels fartvcr
' en 18 februa ri 191 5 komm er ,-arje fi
b>
J
b
S0111 a:nt ·"ff
. la UJS pa detta områd e, a tt förstö ras , utan att det därVrid
som
ho t alltid k omme r att bliva möjlig t att aVYända de faror '
·
"t·t
be
a sa ]1Illlg och passao·erare.
b
..
?
för
fara. ~ o Aven neutra la fartyg äro på krigso mråde t utsatta
föresom
,
flagga
eutral
n
av
sbruk
' a det på grund av mis
o

.

-

komm it p~t e ngelska r,egeringen s förans taltan de, sam l t ill följ([
av sjökrige ls tillfällighe ter ej alltid kan u ndvil.: as, att a ngrepp
som äro avsedda att träffa fientltiga fartyg, även träffa n cutro};
fartyg.
3. Sjöfarten norr om SheHands öarna, i öst ra d elen av
Nordsjön och inom e tt bälte av minst 30 sjömils bred d längs
nederländ ska kusten är icke utsatt för fara. »
Denna tyska förklaring varnar direkt handelssjö farten att
Yad den svenska sj iifarten
passera Nordsjön och am·isar öarna. Engelsmii nncn
Shetlands
betditfar - viigen norr om
anvisa vägen genom kanalen. I båda fallen hotas man av minor
eller torped er , Yaclan situatione n kan betraklas som lån gt ifrån
skämtsam , s~irskilt sedan elen skyddand e nationalfl agg:1n icke
längre ~ir nog att verkligen identifiera ett svenskt farty gs egen.
skap atl vara svensk egendom. Vi återkomm a emell ertid till
naggfråga n längre fram. Här gäller det blott alt visa, h ur usom
både engelsmän och tyskar behandla eller hota behandla !\ord.
sjön som ett »mare clausun1» , därvid' den lyska åtgärd e11 giretvis får betraktas som ett förtvivlat svaT på Englandls åtgärder,
Mineringar .
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som avse att strypa Tyskland.
Del framgår av de l föregf1end r , alt en form för åsid osiittan ·
cl'el nv begrepp et om h avens frihet förefilmes i kungöran del ar.
utlagda min eringar och minfält.
Då brittiska amiralitet et på sin tid den 24 au gusti 1914 ut ·
färdade sin första kommuni ke beträffand e den neutrala sjöfar·
tens t rafik öv,er Nordsjön, så skedde detta under angiva nd e, att
de engelska åtgärdern a voro framtving ade av det förh ållandet,
· or
att tyskarna utlade minor ·i handelsro ul erna , och a lt dessa 111 111
ej överensst ämde med villkoren i Haagkonv ention en . Vcm soill
lagt minor först i Nordsjön torde vara svårt att avgöra, lil;:aviil
vem som lagt de flesta, men enligt officiella nor s-ka, dia nsk a och
holländsk a rapporter äro nära nog alla minor, som drivit mot
kusterna av engelskt ur-s prung.
Det är förut sagt, att drivminor skola vara såd'ana . a tt dc
oskadligg öras en timma efter utkastand et. I själva verket torde
denna mintyp ännu vara föga utexperim enterad och an\'änd,
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·för det är sanno,Jikt , alt de k ringd rinm-de minorna a lls ick e
.. ro av denna art, utan helt enk elt förankrad e minor, som slitit
3
i 11 Detta syn es ske rätt ofta efter några månaders uteliggand e,
~~l~ 111 an förmodar , att vid minans järnstomm e mellan å ena
sidan y,i,ssa metalldela r och å den andra saltvatten , bildas galvaniska element, som med tiden verka frätande även på ankartrossens fäste. Alltnog, minor driva ock i rätt riklig mängd.
Nu är d et säkert, alt b å de dc engelska och dc tyska minorna
följa Haag k onvention ens bestämmelser och bliva automatis kt
ofarliga vid sli tning, varför det brittiska amiralitet ets angivelse
]1110t tyskarna i detta fall , och så vill vi kunna l döma, icke visat
,·;ll

1

sig vara rik tig.
Nästa form fö'l· direkt fara för handelssj öfarten å det så Undervattensbåtkribetänkligt misshand lade fria havet framträde r genom det av
get.
tyskarna proklame rade undervatt ensbåtkrig et mot engelska handelsfartyg. Verkan av denna undervatt ensbåtblo ckad uppgives
olika, men del synes antagligt, att tysk a und>cn·at tensbålar sänkt
omkring• ell ha.Jvl tusende eng.els.k a ångare, ett viss•erligen betydande antal i och för sig och med hänsyn till de svårighete r,
under vilka undervatt ensbåtarn a uppträda, men dock jämförelsevis oväsentlig t med hänsyn till den ordinära sjöfarten på
England . Givetvis ha dock en d el sv[n·ighelc r och kostnader
uppstått i England, ej minst med påmönstr ing av .sjöfolk.
UndeTVatt ensbåtblo ckadens folkrättsli ga sida sammanh änger med r ätten a lt förstöra l1ppbringa t fientligt handelsfa rtyg.
Kleen an ser i >> KrigeLs laga n, att dylik r~i 1t ej före finnes, utan
att såsom XII. konventio nen vid Haagkonf erensen 1907 avsett,
behörighet en av varje uppbringn ing även av fientligt handelsfartyg, sk all prövas vid prisdo1nstol , och att om en pris tihl följd
av_ otnständig lheterna ej kan föras i hamn, så skall hela upph_nngnin gen förfalla . Klcen hänvisar emellertid till, att förstöl1n:g av fien tl1ga priser såväl medgives i gällande p risregleme nten, som ock tillämpats av r yska Vladivost ok-eskade rn mot ja~al1ska handelsfa rtyg under kriget 1904. Londonde klaratione n
s lar om h egränsnin g i rätten att förstöra priser allenast i vad
0111 O"äll er n
.
..
.
och Stael
e.J. r·1enthga,
men munner
en t ral a pnser,
o
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von Holst ein har i sina kommen tarier häröver k ategorisk t f"
klarat, alt fien tJi ga fartyg, som u ppbringa s, få förstör:-~ s. al'.
Det torde nog vara alldeles oomtvist ligt, att om införande1
hamn av uppbring ad pris skulle äventyra säkerhet en för d
uppbring ade örlogsfar tyget självt eller framgån gen av de röre~~
ser, i vilka det är inbegrip et - allt förhållan den, som fiirelicro
:s:sa
för de tyska underva ttensbåta rna - så må prisen förs töras
eller .s änkas.
Nästa fråga gäller emellerti d besättnin gen å d en fie ntliga
prisen. Härom uttalas i Haagkon ventione n XI : 07 , att besätt.
ningsmä n få göras till krigsfån gar, såvida ej vi'Ssa villkor av
den1 uppfyHa s. Ehuru ej särskilt uttalat, ligger n aturligtvis
bakom detta, att besättnin gen ej får utan vidare drän k as, Yilket
ock förestava s av deras egenskap av non-kom battante r. Tys.
karna hänvisa till nödläget ~Såsom föridarin g till åtgärden ifråga
och resonera ungefär så här: England menar, såsom ock Win.
stone Churchil l uttalat i parlamen tet, "att den brittiska !"lottans
fiirlamnn dle tryck på Tysklan d är det enda, som kan br inga
ett avgörand e i kriget» . Detta betyder helt enkeH, aU om Tyskland ej kan besegras lll'ed vapenma kt, så skall del i stiil lel ske
genom ulsvältni ng. D et må då ej fÖl'llTenas oss, resonera lys·
karna, att vi ej passivt finna oss häri, utan använda dc våldsm e del, S'Olll stå till buds, för att förstöra tillförsel n till En gland.
Våld föder våJ:d. Engelska handelsf artyg hava efter detta
armerats samt blivit anvisade att försöka ramma de tyska und!ervatte rrsbåtarn a, vilka för dessa medfört den fö rdelen, att
deras överfall för dylik händelse blivit folkrätts ligen bPfogade.
Blockadb eVi komma så över till fr ågorna om missgrep p aY IJJ oäad·
greppet.
begreppe t om skärpta kontraba ndslistor samt en orättmätig behandling av villkorlig t kontraba nd, vilka medlel i allt mer ytter·
li§a fonner framträt t under krig;ets gå111g, och vilka ut:lll tvivel
· d ren och
·· t a lun
O arten d'<C ·s tors
d e, som va11a .d en neutra Ia SJ·"'f
··
al'O
de neutrala länderna de största bekymre n. De utgå huvuclsa~;;
ligen trån England och visa, såsom den tyska protestn o ten t:J
Amerika uttalade, att England till sina sex allierade mot 'fysl:·
land vill f;oga ytterliga re en, nämligen hungern .
0
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Genom förklarin gen av den 3 nov,embe r 1914, vari handels·ofa.rten över Nordsjön anvisade s vissa vägar, införde England
sjå sätt ,och vis en blockad mot Tyskland . Blockad s mening är
plt avskära en viss kust från tillförsel, men blockade n skall
a b"o"t Londond eklarabo nen vara effektiv, d. v. s. upprätth ållas
en o
medelst d irekt utanföT den blockera de orten förlagda fartyg.
, r{toon blockadf örklaring har i detta fall emellerti d icke skett,
l"'o
och varken England mot Ty,s kland eller Tysklan d mot England
kan utföra en 1ormlig b1ockad av risk för minor och torpeder
mot de blockera de fartygen . Genom att tvinga sjöfarten i vissa
fåror kunde emellert id de engelska kryssare skadrarn a i Kanalen till den grad kontrolle ra sjöfarlen på Tyskland , all efTekten
för Tyskla n d blev densamm a som av en formlig blockad . Man
kan säga, att Tysklane ls N ordsjöku st blev underka stad den allra
hårdaste blockad med blockads tyrkor förlagda i Kanalen och
rid Shetland söarna, och sedan formern a än yUerliga re skärpts,
torde numer a ej en enda last flyta in till tyska Nordsjök usten.
Man har här kommit ganska nära de gamla pappersb lockaderrra, därvid all neutral handel, ä ven den mest menlösa och
lojala, drives in i en beshimd fåra, där den ställes under skarpaste kontroll och allt detta utan hänsyn till de ökade kostnader, tidsförlu st m. m. som drabba de neutrala .
Vad vidare beträffar kontraba nd, är Lonelon deklarati onens
anda och mening fullt tydlig ; såsom krigskon traband skola betraktas vissa direkt för krigiska ändamål avsedda artiklar, samt
få betrak tas vissa andra förnöden heter, uneler det att slutligen
en tredj e gTu pp av ämnen aldrig skola betrakta s som kr:igskon traband. Härigen om skulle förebygg as, att krigs.kon lrabands förklaring arna dels kunde leda till ett utsvältan de av . den fredliga befolk ningen, dels kunde hindra den neutrala lovliga trafi1

ken 'll1ed krigföra nde stat.
Vacr som särs,k ilt Yidk om SYcrige med avseende på dc
~ngelska kontrab: :mdlislor na var, då järnmalm den 21 s0ptem)er 191 4 förklarad es för kontraba nd , ehuru mnlm st~u- upp'1att På Londond eklaratio n ens frilista. Den 30 oHober gjordes
· 1 ·1 t sa dana smn
·
" t t nad.-e r ·J'"or YJssa
c Ock la
ar t er a'" ma l m , särs~~
<
o

"d
"'
~% skl·ift i Sjöväsend et.
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Sverig e export ~rar, yarför protesterna i delta fall svn as hnrt
framgång. I övrigt upptaga de engelska kontraband's l is to rn~
1nånga varor: hudar, skinn, gummi, svavel, m . m. , som icke
Londondeklarationen förutsätter.
I order in ooun cil d en 4 augusti 1914 fö rklarad e Englanll
l~v'Smodel f6r Pela ti vt kontr'a band, n1en i sin a sen are at gä rder
behandlas livsmedlen som absolut kontraband, vad a n skilJ.
naden fak tiskt u pphäves. Redan från krigels början ~tii ngdes
på så sätt t ysk a hamnar för neutrala, spannm ålsfö ra n de far.
tyg. Beträffande historik över rätten till fri spannm als trafik
till krigföran d e makt torde få hänvisas till dansk tid sk r ift för
sov:.esen 1915 sid. 333 .
Det kan vaTa av intresse att erinra därom , att d'å Ryssland
under kriget 1904- 05 förklarade livsmedel för k on lrahand,
ingrep England på det skarpaste mot sin nuvarande all iansbroder, förfäldand e principen om fri transport av sp annm{\1
och nödgade Rys'S land ändra sina bestämmelser.
En rätt lång tid\ framåt f rån krigets 'början pågick de n för
tyska industrien erforderliga bomullsimp orlen från Amerika,
men sedan ångaren Dacia, som den 11 februari 1915 gick från
Norfolk j Virginia med bomull till HoUerdam, blivit 11 pphringad av franska kryssare och sedan ej frigiven , har även denna
trafik slutat. Bomull st år dock upptagen bland de äm ne n enligt London-deklarationen, som aldrig slml'le kunna fö rklaras
för l<rigskontraband .
J början av oldaber 1914 börjades uppbringn:in f.(!' D av
neutrala fartyg, inpa·ss•e rand e från Atlanten till eget la nd med
vm··o r, sådana som majs, olja, benzin, k ol, f·o togen, koppar etc.
Det förk larades, att det neutrala landet i vanliga fall icke beh övde så mycket av dessa varor l. ex. koppm·, och att det därför förmodades, att en d el exporteras till Tyskland.
Särsldlda• \bekymmer hava kopparlasterna åstadkol11111it·
Många elylika last er, som förts till engelsk h amn, hade engelska kronan tillägnat s-ig, uneler åberopande att krigföran de stil:
hade rätt att lägga embargo på uppbringade varor, so lll v~I d
nödväneliga för trängande krigsändamål, under förutsiit lll'l11o
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J·älig ersättning lämnades. Denna egendomliga tillämp'
s'
. "' av rekvisiti onsrällen geni emot främmande makts ego ..
111
~""- ]a m de J.eda till mycket farliga lwnsekvenser, och det
·"l v· S.Ja
·
lli
dedrad-e
s1g
den enge 1s1{U pn·s(l om stol en, a t t -cl en YJsat
J
d.
f
1
.
.
.
el
he
tänci:ig 1gente m ot a numstrationen oc 1 a ler or ir at ;:opparn,
5
den icke för att fri giva d'ensamma, men för a ll förva ra
ns• serli-t>
den, så län ge prisdomstolsförhand lingarna pågingo. Frigivning
har sed'an varit beroende på , om tillfredsslällancle garanlier erhållits för, alt varan skulle förbrukas in om del land , till vi lk et
den var des tin erad .

~tt

o

Vidare h ände, att varor, som å upp)) ringad ångare lo-ssats
i och för visiterin'gl i engelsk hamn, därefter - ooh medan de
befunn o sig· på engelsk mark - - förl;:laorades underkastade
engelskt exportförbud och därför icke kunde ånyo utskeppas.
Man bö•r jacle också tillämpa rälten , att om det befunnes ådagalagt, att Tyskland funnit understöd från eller genom neutralt
land, beslagtaga dit destinerade fartyg, som föra de såsom krigskontraband! b eteclmade varorna , alldeles som om de voro på
väg till fientJ.igt land. Alla dessa annu~ erin.gar av folkrällsliga
fördit·ag eller uttalanden nådde dock sin k ulmen i de av E ngland och Frankrike med ungefär lik alydande texter i början
av mU'rs 1915 utfärdade nya bestämmelserna för trafiken till
- eller rättare sagt det lola la upphörandel av trafik en Lill - Tyskland. Bestämmelserna innehålla i sammanfattning följande:
l. Att alla fartyg och alla varor, som komma frftn ell er
äro des tinerad e till Tyskland, skola uppbringas.

2. Att alla vai,or a v vad slag de vara må , vilka direkt
eller 111ed:elst transitering äro des tinerade till Tyskland eller
~rann.l.and till Tyskland, skola belraktas såsom destinerade till
Ysklancl, såvida ick e handlin garna styrka, att verkliga bestämnlelseo•I ien är belägen i n eutralt land .
k 3. Att fartyg, för att få fortsätta sin resa till neutralt land,
; .. an ha va ett av engelsk respektive fransk prismyndighet utat<fat s jöpass .

-

2L2-

- 2 13 -

4. Att de länder , som avgiva en förklaring att u n ctanct raga
sill stalsliga skydd all hand el till och från Tyskland eller tvs]·'
· '<l
underså tar , skol a erhålla vissa lättnader.
Söker man nu i n ågra km·ta punkter samman fatta ,.
' ac!
b..ar, sa' l~ an d,et s l~e saOJun d a :
·
d1e tt· a mne
l. Att de fordringar , som folh·ätten utform at b elt·ä fTa nde
gilli ghet en a ,· bl ocbd, blivit överändaka stade;
2. Att begreppen rörande ovillkorligt kontraband , Yillkor
ligt kontraband eller icke k ontraba nd upph äv ts;
3. All arbetena å Pariskongre ssen 1866, Haag konJcrcn.
serna 1899 och l 907 samt L'ondonko nferensen 1908 i dessa
stycken varit gagnlösa, och slulli gen .som följd h ära Y
4. Att neu tr ala länders hittills erkända lovliga rä lt att
sö ka handel med krigförande stat, där ej kontraband strafik
eller blockad föreligger, blivit indragen.
Man har sålunda återförts till tiden före 1780 års bc\'äp.
nade neutralitet mellan Sverige, Hyssland ,och Danmark .
Bestämmels erna ehuru riktade mot Tysklan d, d r abba sål unda tungt jämväl n eutrala länder , särskilt de .s-o m hant den
i d'etta hänseende ogynnsan11ma belägenheten att var a grannland till Tyskland. P rol-ester h ava också avgivits a,· bland
andra de n ordiska länderna och Holland. Den holländska no
ten uttalar bland an nat, atl bestämmels erna åsidosätta den stora
principen i Parisdeklara tionen, enligt vilken neulral och fie nth g egendom, som ej är k rigskonlrab ancl, ä r okränkbar, sa liinge
elen skyddas av neutral flagga , och vidare att holländska rege·
r.ingen ej kan stillaligande vara vittne till all varliga k riinknin·
gar av folkrättens grundprinci per, vilka sedan mer a än ett
ha~vt sekel g-aranterats ay a lla m.akter. Inbjudan a lt geuoJ11
stathgt ingripand e i loYlig h and el m ed Tyskland till\' inna sig
1
lättnader från: En gland eller Franktike anser Holland stå
strid m ed det noggranna uppfyllande t av n eutralitet ens plikterVi d' tilläm pningen av dessa rigorösa bes lämmels er bar ett
allt m er och mer h år dhii'n t förfaringssä tt k ommit t ill an dill~1
1
dande, varigenom neutral sjöhandels fria fa rt blivit allt n e1
och mer kringskuren . I juni 1915 inkommo m eddel anden, ftl

pos tsäckar m ellan Amerika och Sverige
brutna, ehuru ,enligt Haagkonve ntionen
b~ X:. l. art. 2 i varje fall och ä ven om bord å fientligt fartyg
1
osten skall lämn as okränkt, och om uppbringnin g av postfö;.flnd'e fart yg ägt rum, posten lik ,-ä l ofördröjlige n sk a ll b efordras
ridare. Under höst en: Hl15 förvärrades .ställningen än vidare,
då stoi·a partier av svensk pak etpos t k onfiskerade s .
Vad beträffar Tyskland, så är läget där sådant, att m an
icke har n ytta av n ågr a övm·drivna kontraband sbestämmel ser.
Det enda .skulle vara trävi1rke, och därvidlag han1 ej heller
tyskarna dragit sig för att gå utom Londondek larationens mening, om ej utanför dess ord, ty trävaror uppt agns ej på frilistan. Huru vida dc kunna tjäna krigets ändamål blir under
alla förh ållan den omtYi slat. I början av kriget betraktade
Tyskland endast pitpropps S'o m kontraband men däremot icke
plankor, battens och b r i.ider. Den 17 november följde även
sistnämnda art: av triivaro,r, liksom ann an bräns!:cmale riel, var med då förklarades icke sl;: ulle förstås »sådana träslag, som
efter bem·betning av människoha nd eller maskiner så betydligt
stigit i värde, att deras an\'än elning till bränsle icke s lår i någon
proportion till det ökade pem1ingvär de de genom heaTbetnin g
erhållit». Sedermera , elen 25 november, betecknadles tr~ivaror
av alla sl a1g, oarbetade eller bearbetade, samt träkolstjärr a för
Yil!korligt kontraband , men den 23 mars 191 5 h a r Tyskland
till den svenska exportens st ora lättnad ån yo, frigivit trä som
kontraband.
'ril!fånga. I sam;band med uppbringnin gsfrågorna kan också nämnas tagande av
passagerare.
bilfångatagan de å neutrala ångare av fientliga unclersåta1r.
orundsats
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ma, exempeh 'is d':i den 8 septemb er en tysk jagare p reja([
Gauthi1od och gjorde 32 engelsm än i åldern 20- 40 år Lill fa ngat~
medan 26 andra som voro under 20 elLer över 40 s läprp LPs. Nt;
är det egendom lii1ga, att engelsm ännen d'å icke hade n ågon värn.
plikt, varken mellan 20-40 år eller någ·o n annan åld er, var för
man helt enkelt å cnge~smännen tillämpa de de tyska hestän1.
melscrna om värnplik tsålder.
Hittill s
De s jörättslig a frftgorna hava här O·v an i samband llled
gällande
els;förstö rin g lii mnats
sjörättsre g- spörsmå let om handelshl ocl,;:ad och hancl
ler annule- e LL måh~inda alltför stort utrymme , men då de så inti m t ,·äxeJ.
rade.
verka mot sjökrigfö ringen, har de l synts lämpligt atl något
mera ingående belhaneliTa fråg.oma .
Såsom ett totalintr yck kvarst~tr d.e n fruktans vär da b relo m
a v kriget, att den internati onella sjökrigsr ätten har Y~l ndrat
samma v ~i'g s•o m Dolkrätte n i ÖYrigt: elen är snart sagt annu lcrad.
Huru fo·l krätten blivit ås.i dosatt i Belgien visade krigets
början, huru den alltjämt trampats , se vi varenda dag från
Grekland . I-Lir uppe i Norden hava vi ett litet papper aLL vinka
tned, nämligen No·r d- och Östersjön Ytalen av år 1908. E nligt
dessa garanter ade de kontrahe ran de staterna varandras territ.oriclla besiltn:in gar vid de båda haven och skulle s taterna ömDess bitt re är
~es· idigt ingr ipa, ·om status quo bleve rubbat.
det ingen som fäsler något a,·seend'e vid handling arna , och dä rför väcker det heller inLet uppseen dle, att Sverige och Dan ma rl;
icke ~ngripa för alt återföra status quo på kusterna av I\ urland
Utvecklingen av
u.- båten.

och Belgien.
Yiss riktVar •J·e större SJ.Ökrio·t> m edför utvec klinat> i m"lo·on
o
!l'ing av sjöslrids medlen, stridsfar tygen ·och deras vapen. l OM1905 års rysk-ja panska krig hade ti11 följd, att huvn<lvild:Il
inom de stora flottorna lades på de pansrade och med svar
enhetsbe stycknin g utr ustade slagskep pen, g<emen'ligen benänlnda dreadno ughtfart yg •o ch superdre adnough tfartyg, vilka nu·
38
mera sprungit upp till 32,000 lon nwd en bes tyckning av S---cm. k. eller 12- 35,,; cm. k. Torp eden misslyck ades i det stora
hela under nämnda krig och gjorde allenast undler TsushiJ11~
slagets stridsnat t någon större effekt och då mot redan a
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. -iet sk adskj u tna fartyg. Underva ttensbåta r kommo alls
rti 11 e1 ·
~ -e till anvä n dande. Under åren efter ostasiati ska kriget arJC~aclies em elle rtid m yck·et på att förbättra torpeden och dess
]Je 1svap er , .s.k ottvidd och sprängkr aft, samtidig t smn de med
'
e11e1
0
rped som. huvudva pen utrustad e fartygen erhöllo högre fart ,
:~örre sj ödu glighet och ökad torpedbe stycknin g, varigeno m de
kommo upp på derplacem ent om 800 till1000 ton. I samband härJlled ir1 fö rdcs u .-bålen som en si.irskil<l typ inom flottorna , och
dess .egenskape r fullkomn ades alltmer på teoretisk och experimentel väg, ty var e s·i g under italiensk - turkiska eller Ball,;,ankriget vuml'OS några erfarenhe~er om u.-båten . Dess insats i
·det sto·r a k rig, som började 1914, avvaktad es därför med den
största spllinning. Det har funnits optimiste r, som trott, att
IL-båtarn a slm lle k u nna påtaga sig· alla sjökriget s uppgifte r, och
det har fLumi ls pessimis ter, som egentlige n icke tilltrott u.-båtarna någontin g aHs . Som ofta torde sanninge n ligga mellan
de båda ytterligh eterna. U .-btttarna hava motsvar at die förYäntninga r , som i mari1tima kretsar ställts för de m, ja, man
torde kunna säg.a, atl de hava mer än väl motsvar at dessa förvänbringa r.
U.-Lå ten s efl'eklivi tel kan numera ej betvivlas , och dc begränsning ar .man spårat mot desamm a hava väsentlig en förminskats. Särs.k ilt anmärkn i•ngsvärd är deras förmåga till uppträdande p å eg;en hand även h'mg.t från egna operatio nsbaser
och deras m öjlighete r till sto•r a fö-rflyttni11gar. Redan det, att
engelska u. -bå tar förflytta sig till och uppträda i Östersjö n
~ch att tysk a rr.-båtar uppehåll a sig runt kusterna av England
aro Prestatio n·e r värda all beundra n, m en de träda dock i bakgrunden för de tyska u .-båtar , som från Nordsjön gått runt
S~dvästra Europa, över hela Medelha vet för att gå till anfall
"'d Dardanell ern a.
.. U.-båtar na hava i trenne särskilda förhåBan den visat sig
1a·
.
tnna
.synnerlig en s tora resultat. Genom sänkand et av Cr-essy,
A.h
,~ ouior, H ogue, Formida ble, Leon Gamhett a ' Garribal di '
"llJ. lf1
t den stora faran . för större kricrsf a '111 . fl . h ava de ådagalag
O·
.
.
.
.
artycr t , ..
o a t 1 narheten av f1enthg kust stillaligg ande eUer under
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sakta gång uppehålla s1g å vissa återkommande l~urscr eller ~~
bestämda bevakningslägen eller spaningsområden.
Vidare framgår av operationerna mot den engelska sjö.
handeln, hurusom u.-båtarna kunna lägga sig i en Yiss trade
eller ulanför en viss hamn, dit sjöfarten går för alt torpedera
sina offer, det ena efter det andra.
Och slutligen påvisas vid Dardanellerna den utomorden! .
liga faran att låta engagera sig i företag, som fordrar ett ho.
pande av stillaliggande fartyg inom ett litet trångt omradc in.
till en fientlig kust.
En följd av dessa oms tändigheter är elen, att efter rlc fö rsia
kännbara erfarenheterna fientliga flottor hållit sig h orta från
sådana platser, där u.-båtar i första hand kunnat fön-ä ntas
uppt;1·äda, nämligen utm1för motståndare11s lmarilim a opera.
tionsbaser. Vidare hava u.-båtarna orsakat, att bllo ckader nnclv~löts , då nämligen dessa fönrtsätta ett stadigvarande tlppchåll
utanför fientlig kust.
I samma mån, som man prövat bittra förluster , haYa ock
medel till skyd'd mol u .-båtar framträtt. Bland des sa medel
må nämnas användandet av hög fart samt utsändande i massa
av bevakningsfartyg, vilka avpatrullera varje liten ruta a sjökrigssk ådeplatsen. Särskilt framgångsrika åtgärder h aYa vid·
tagits för att förhindra u.-båtar att intränga i hamnar och på
så sätt kunna nu, i trots av tyska tt.-båtars befintlighet, en tentens fartyg hålla sig skyddade i Muelrosbukten eller i Salo nikis
hamn m. fl. platser. U.-båtarna hava icke lanmat förh indra
överskeppningsope rationer och deras företag präglas aY en riss
tillfällighet, slump eller tur. Till utförande av en sam manhän·
gande sjökrigsop eration Liro de icke ensa nuna i stånd. U.-biltarna hava med elietta krig intagit sin plats bland flot tornas
farlygstyper, men de hava därmed icke utträngt d e för utvn·
rande typerna. Det är ofta så vid införande av nya vapen, att
dessa betraktas som h elt och hållet revolutionerande. S:'\ var
det redan vid torpedens och torpedbåtens första fram lrii.clande,
men man lärde s-ig snart att förskaffa sig skydd mot delll.
alldeics givet komma på sammn sätt inom kort skydds11lede
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u.-båtar, utöver de s.om redan praktiserats, a tt bliva införda
Om sålunda efter rysk-japanska kriget huvudvik l b}ev lagd på de kraftiga artillerifartyg!cn, utan att därföre
· er
··
ten-pedfartygen ef !ersattes, men I· sla··11 et tvartom
mecl a Il IV
t-~~erligare utvecklades, så torde man kunna s~iga, att efter detta
~rig lwm m er -en betydande vikt att läggas p å u. -båtarna, utan
att .dock övriga typer komma att åsiclosäLLas. Ty d'et är att
märka , att övriga fartygstyper ä ven gjort be lydande insatser i
detta krig, ,och alt allljäml slagskepp, pansarkryssare, kryssare
och jagare m. fl. ~iro - såsom i Medelhavel - i daglig verl{samhet. U.-bålarnas märkliga prestationer hava så bländat
att man icke observerat allt vad övriga fartyg å.stadk,o mmit.
Och det är ett faktum, aLL ofl·ensiuen sådan den framträder i
de enge~ska överskeppningarna till Frankrike, den 'e ngelska
kontroH en över handielsviigarna till Tyskland och till neutrala
länder, ententens lanJCLsbgnings·operal ioner till Dardanellerna och
Saloniki stödet· sig nästan uteslutande p<1 artillerifartyg och
övervattenstmpedfar tyg, ävensom att defensiven, sådan vi finna
elen i Ry sslands skydel av sin Östersjökust, Tysklands av Nord sjökusten och Österrikes av Dalmaliska ku s ten , anlitar i lik:1
hög grad som 11.-bå tar jämväl andra fartygstyper.
och
Jagarn a hava kommit till en my<.:ket vidis träckt mwänd- Jagare
kryssare.
ning såsom span-ings- och bevakningsfartyg, mindre sftsorm torpeclskjutande fartyg. Denna föret eelse spårades redan uneler
rysk-japanska krirget, clih·vid jagarestrider med artilleripjäser
ofta förek omma . Så ock nu. Denna erfarenhet bör leda till
- icke .att torpedbestyckninge n minskas , tvärtom --· men till
~tt uppm ärksamheten riktas på att förslwffa jagarna en kraftigare snabbskjutande pjäs .
" Gent emot nutida stora jagare torde under alla förh ållanden
~"a
k ra svenska jagare - för vilka egenskapen av torpedfartyg ej
an frångås - i ar tilleristiskt hänseende konlma i en ställning
~vlllnderlägsenhet, och det är på den grund av särskild betyv:.se för svenska t1otLans fartygsprogram , att å detsamma bliltnt upptaget en lätt kryssaretyp, vars uppgift bliver att driva
dan fi entliiga jagare, h ålla på avs tånd hans lättare kryssare,

~,~~,norna.

--

~18

--

gi:va utrymme och skydd' åt u .-båtarna samt själva verkställ

d~n spaning och bevakning som jagarna ej förmå utföra . Pord~
kryssare böra vara synnerligen hög fa rt ) so<<Il)(
r](ngarna på dYlik
•
en arlilleribcslyckning av helst 15 cm. k., det pjässlan- 111
ed
'"''
·
vilket australis.ka kryssaren Sidney gjorde ett slut på Emdens
sagorika bana.
Det förhållande att de tyska och engelska huvudflott orna
liggande i s1ina N o·r dsjöhamnar, bundit varandra inom )/ord:
sjöns operationsområde har så helt tilldragit sig uppm iirk sa 111 ,
hetcn, att man förbisett, att såsom redan påpekats å alla ii iTioa
"'
sjökrigsskådeplatse r artilleristridsfartyge n, såväl pansarkryssare
som .slag:skepp, varit ·~ den livligaste verksamhet. Alt d~irv i d
pansarkryssaren kommit till större användning än slagske ppen,
påvisar bland annat strävan att operera med fartyg m e<l högre
l'art, vilken redlan förut förefintliga strävan i sin ordni ng vidgats genom u.-båtarnas uppträdande. Ingen flotta lärcr iiven
framd eles kunna undvara den stadgande stomme som artillerifartyglen utgöra, och efter allt att döma torde .fordran å fart ko mma att för dessa sättas högt. Beträffande artilleriet är del redan
förut p:hisat, att 28 cm. k. har väl hävdat sin plats, om den
också befinner sig nära unelire gränsen av tillfredsställan de sdr
bestyckning.
Minkriget.

Redan under rysk-japanska kriget förmärktes , till 1·ilken
betydande mwiindning minan kommit, och farvattnet utanför
Port Arthur var formligen bestrött med minor. D elta Juig
,·isar en ännu mångfaldigare användning av minvapnet i offen siva företag mot motståndarens kuster eller i öppna havd. Del
stationära och defensiva minviiscndet, som i 1900-talets början
betraktades som det huvudsakliga har helt ställts i bal;:nrunden
för det rörliga offensiva. Minan rår belraktas som en p~·ojektil,
en konsumti-onsartikel , som måste offras i massa, och a v vilken
förråden därför skola innehålla tillräckliga mängder.
A" nära nog samma vikt som att tillgodose ·e tt riklig l ,Jlli~J
förråd är ock att anskaffa säkra, starka, sjödugliga och påhllig~a reellskap för att undanrödja minor. De arbeten och kost·
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der, som hi1rför nedlagts exempelvis av England för minna nino· utanfö·r dess kuster, torde vara högst betydande.
-- u.- b ao t arna. Fl ygväs en--o
~ b atarna
s,·eP Flygi
n1o d ernaPe vapen an
ett annu
aro
det.
'isserlige:n användes flygbalar av grekerna undter 1912- -1913
\. Balkankrig bland annat und'er rekognosceringar över Galli·tiS
' Jjbal:vön och DarclaneJJ.erna, men v·e rklig användning även
10
:'ör striden har det manitima flygväsendet nått först med det
nu pågående världskriget. Sedan man överflyttat flyg~maski11ens bruk även till valtnel och funnit, att dess användbarhet :'\
delta dement 1·ar lika stor om icke större än å land, hava
makterna under dc två till tre senaste åren gripit sig an med
nottornas flygväsende med det allra största intress•e. Ty mm1
såg klar t, att äv•e n sjökrig•c t skulle röna inflytande av flygbåtarnas fullkomnande. Vid s'i dan av luftskeppen hava flygbåtarna förnämhgast blivit i sjökriget använda för utförande
av öv.e rrumplingar mot motståndarens kustorter , därvid bomber och granater i förs la hund kastals mot befästade, mindre
kus.torter, men även mot Ö·r logsstationer med deras ctablissement smi1t mot krigsfartyg och hamdelsfartyg. Därjämte ha va
de använts i spaningssyfte för upptäckande av minor och UlldervattensbåtaT samt för rekognoseringar över kustpositioner
såsom i Belg~en och Adriatiska ha vet och v~d Dard!aneU:crna.
För sistnämnda uppgift hava även lanelmaskiner kommit i bruk.
De tyska fl ygningarn a mol England liksom dc österrikiska Över
Italiens kusber hava skett direkt från e@na utgångsplatser i land,
dät'emot hava vi-d flygningarna mot Dardanellerna, Suezkanalen med flera mera avlägsna platser flygbåtarna framförts till
startplats,erna mede~st moderfartyg. Vid den engelska raiden
tnot Cuxlh aven julnatten 1914 följdes flygbåtarna av ett moder~artyg, som upptog tre a v de återvändande båtarna. Xven i
0
. _lonierna såsom i tyska Afr~ka och i TSiingtau hava flygmaskl!ner kommit till vidsträckt användning. Ehuru de tyska
~ll<läc~\.arna av Taubetyp lärm uat gott arbete och bland annat
t'~tagM vid den första flygraiden mot England, liksom i Frank~~-- e ·endäckare av typen Morane alltjämt användes för spaningsJanst, så anses clock av fackmän att, vad typen beträffar, krigs-
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erfarenheten bestämt visar p å dubbeldäckaren såsom den P"q,
1itligare maskinen. , Als eine der interessa nlesten Erschein unge 11
im Kriegsflugwesen diirfen wir wohl die betrachten, dass sich
der Eindecker - - - als dem Doppelclccker weil u niP rle"e
t> Il
erwiesen hab yttrar Roland Eisenlohr i 65 . häfte t av der
Deutsche Krieg.
Erfarenheterna har vid are påvisat betydelsen aY strids.
f1ygmaskiner el. v. s. maskiner , som äro utrustade jänwiil 111ed
maskingevär. Dylika komma allt oftare till bruk och deras
antal är i ständigt ökande. FordTan på allt större aktion sradie
har fr amkallat ökade dimensioner å flygbåtarna, förstiirkn ing
av motorkraften, vnförande av d ubbl a motorer o. s . v.
Del har gått flygmaskinerna liksom på sin tid torp edbå ten.
jagaren och u .-bå ten: de började uppträda en och en eller n:\gra
stycken, men utvecklingen har frmntvingat fordran å massverkan. Förmodligen kommer denna fordran beträffan de flyg23
fartygen att sträckas till allt stöne siffror. Daily Express i6
1915 vill utbyta nybyggnaden av ett shgskepp mot anskaJTning
av tvåtusen flygmaskiner, vilka samtliga skulle släppas lossmot ammunitionsfabrik erna i Essen. Vederbörande h ade tydlig·e n prövat p å och förstått vad det vill såga att vara u lan ammunition.

Det finnes lärdomar fr ån det alltjämt lilka förbi ttrat ra·
sande kriget, som beröra hela vå rt folk och dess b egrepp om
försvaret, varom de torde få tillå tas att i denna beriitt else med
några ord nämna. I cke blott den internationella sj ör ä l\ en har
splittrats söndier utan även folkrätten i dess helhet h ar på ~Jet
bittraste blivit kränkt och detta ej blott redan från kri gets bor·
· · ·n 'a 111°1
·· lo1mgm
·· t o ch cla.g1·1gen t•·or· t sa··tt as lu an
.J·an, 11 t an a Il t]·am
suveränilelen och självbestämmander ätten hos sta ter, solll all~·· en ty dl.1g 1··arel 01 11 ,diirl,
.
nast önska att förb h.va neutra l a . D .et ar
5111
att ell folk ej kan förlita sig varken på traktater eller pH t
goda vilja att hävda sin rätt, det må nu manif,e steras h ur ]Jret
som helst.

Man läser m ed uppriktigt d eltagande och medkänsla om
de hemsökelser, som övergå Belgiens, N ordfran krikes, Serfl. l.la ·s P olens och på sin tid k a nske ännu hårdare Oslpreusens
o d
·· n·1;:a gar
' ziens b ygg.der , dar
bien Gali
1 o··d e l1·emar f..orv an el'!a t s 1·11
1
och eller aska och där uppodlade trader
nu 1·1gga som o··el et ec l<nas d·e ss
··
tt
··
å
o
l
·
k
··
Jllan·ker
Sådant ar ng et, oc 1 p a s· sa · l.wnne
.
·
nrar
.. " och vi skola få erfara detsamma, om knget s•k ulle komma
· u t s t ra·· c k· ·
vao,
olyckor d.r abb a 1· h el a sm
. o<J11 våra gränser. Kngets
l
.
.
..
l
d
.
f
)11
ung' endast den nation, som har 1en ens 1arar mom sma an~amären , har bhvit sag l, och detta är biott alltför sant. Det är
å den gr und endast ren självbevarelsedrift att söka hålla krigrän ser och kuster. Flottans uppgift har
~et boda från egna
..
..
. szg. storre
"a/Jrig vzsat
an nu.
F ör de klentrogne, som ej våga hoppas , att en underUigsen
flotta kan lyckas i a tt hålla en fiende borla, visar kriget m ed
bestäm d~1et, att elen m:aritima defensiv.en har lyckats, verkligen
lyckats överallt, å Rysslands östersjökust, Tysklanels norclsjökust, Dalmatiens kust, B ulgariens och Turkiets svartahavskuster, där grundbetingelserna för densamma varit tillfinnandes. Och dessa äro och visa .sig alltj ämt vara: rimlig styrka,
gynnsam operationsterräng och livlig verksamhetsförmc1g a.
Och slutligen må er inras därom, att frej,digt sinne, offensi1·
anda, uthållighet och gott mod i förening med omsorgsfull ut bildmng av pers-o nalen äro i lika ell er högre grad än materielem
egenskaper utslagsgivande för ett sjökrigs resultat.
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Vår flottas behov av lätta kryssare.

Il

Det arbete, som fackmiinnen under de senare årt iondena
n-edlagt på upplysning om behovet för Sverige av en efter vårt
mått räknat kraftig örlogsflotta, skulle helt säkert h a,·a burit
rikare frukter, därest ej särskilt en omständighet stfttt mycket
hindrande i vägen. Ä ven inom försvarsvänliga kretsar har
nämligen elt tydligt skönjbart tvivel varit rådande b etrii ffande
vår flottas förmåga att verksamt emotsätta sig en överlägsen
sjömakts operationer. Den inom samma kretsar visade tillförsikten till våra landstri<dskrafters möjligheter att kunna värja
vårt land mot stormaklsarmeer har visserligen även den hidragit
till att försvåra upply sning:sa1~betet om örJiogsflottanrs b etydelse.
Sistnämnda uppfattning h::tr d-ock så till Yida varit m ycket välgörande, att clten hållit modet uppe hos försYarets vänn er.
Det med oförminskad kraft pågående världskri get har
emellertid för alla dem, som uil.ia .se och lära, redan blivit ett
bevis för, att om någonstädes den underlägsne kan fr amgängsdkt emotstå den slarkm·e fienden så är -det på havet. Vid krigsutbrottet i augusti 1914 ullalade ledande engelska män , at t den
underlägsna tyska flottan skulle vara kr-ossad inom n ågra vec·
].;;or eller någon månad, och att därigenom kriget, vad England
vidkom , skulle vara avgjort. Tyska Nordsjöflottan h ar emel·
le!rtid hittills avvärjt varje tanke på en landstigning av ententetrupper på den tyska eller danska Nordsjöku sten eller på eJ:
forcering av Öresund och Bälten. De gent emot T yskland'
östersjöflotta hittills betydligt underlägsna ryska sjöstridskrnf·
"] J1
•
tern:a hava framgångsrikt försvarat Riga-bukten, F inska VJ '·ea
5 11
och Ålandsterrängen, därigenom omöjligg6rande tyska lan cl ~·
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·ncrar i norra fla nken eller i ryggen av den ryska försvarslinje,
fl yge l p ao Ri· •g a. D et för
..
. l1ogra
.. l er s m
nJ rn" för n a·· r varm1 el e s t oc
50
svenskar läi'oril.;;aste skådespelet ä r emeller tid österrikisk. .
. Ad nattska
.
·1{a operatwneT
o
oss~ers l{a fl o lt ans f" ramgangsn
havet
1
un,•
en troli gtvis mångdubbelt starkare fiende. Stödd på DalJll Ot
tiens skärgårdar, har sagda flotta så full ständigt gäcl.;;at mot019
ståndarens all a försök att vinna herraväldet i Adriatiska havet.
att d'ärmed Itahens ingripande i väddskriget hlivit av sk äligen
undet'ordn ad betydelse. Det är allm än t känt, hurusom italienska k rigsledningen för någon Lid sedan föridara-t sin oförmåga a tt föra ett framg å ng.srikt landkrig med en hänvisning
till österrike-Unger:ns förmåga att föra ett lyckosamt sjökrig.
De väsentligaste anledningarna till de underlägsna flottornas här antydda framgångsrik a operatione r vid försvaret av
egen kus t äro väl kända a v fackmännen ; de torde dock förtjäna att h är något beröras .
I .samma mån som maskinl.;;raften och därigel11om även
far ten vuxit å de olika farlyg.sslag, som numera ingå i tidsenliga örlogsflottor, har elen underlägsnes förmåga att tillfoga
den starkare motståndaren allvarsamma partiella förluster i
hög grad ökats. Detta är särskilt förh ållandet i relativt trånga
farva tten , såsom Adriatiska ha vet, Östersjön och Kattegatt. Redan denna omständighet rättfärdigar påstående•t, att elen underlägsna flottan har m inst samm a betingelse .som den under lägsna armen att framgång:sri.kt op erera mot den starkare fienden .
Världskriget har emellertid' med en klarhet, som ej lämnar

~~got övrigt alt önska, påvisat även andra orsaker till sagda
formåga h os elen und erlägsn a flottan. Vilk•en ställning man än
tnå. intaga i frågan om sjöartilleriets och torpedvapnets inbör~es hetydels·e und er krig, kan man dock icke förneka, att un ervattensibåten visat sig äga stor förmåga att under strategisk
~h taktisk .samverkan med övriga fartygsslag hålla den över,,agsna fiende-flottan långt borta från den kus•t, som skall för' "at·a' 8 · Och huru klart man än inser egensk apen hos minan
att
vara ett tveeggat svärd, måste ma:n erkänna, att dess rikliga
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förek oms t utanför en kust eller i en genomfart på h av et av
håller fienden från att med sina stora och dyrbara fartyg tl pp:
träda i på dyhkt .sätt osäkergjorda farvatten.
Här påpekade förhälland en tillåta den förmodan , au Sve.
r ige i ett framtida krig 1ätlarc skall kunna försva ra sig LiU
sjöss än till land:s, allt under förutsättning att dess fl otta upp.
rätth ålles i tidsen!l.i:gt skick . Och man bör därför k u nna r0··r.
vänta, alt vår örlogsflotta framdeles skall komma i åtnj utande
a\· 11ationens särskilda uppmärksamhet, och att elen sva ghets.
period, som nu hotar sagda flotta, p{t e tt eller annat ~ii Lt skall
bliva avvärjd.
Det har nämligen redan från fackmannahåll påp eka ts, att
1914 å rs försvarsbeshit skänkte såväl armen som kus l:u till eriet
betydande absoluta förstärkningar , men a lt åt floUau ej em
gavs nödtorftig ersättning för elen flytand e materiel, som efter
ha ncl måste a vföras såsom föråldrad.
För det knappa nybyggnadsanslag, som fixerad es, byggas
under perioden 1915- 1919 två pa11sarbåtar, fyra jagare -- ar
vilka dock två änn u icke äro b eställda -- sam t ett min dre antal
ml'dervalten:sbåtar. De t vå pansarbåtarna komma alt jämte
Svetige ersätta sex av de nuvarande äldsta. .Tagarna och un·
dervattensbåtarna skola ingå i stället för hö.g.st belyd a nrlc antal
I'Orrpedbåtar, vilka snart falla för en allt för hög åldersgräns.
Fö·r våra lättare fartyg, Fylgia och de fem gamla torpedkrys·
.sarna, har icke avs,e tts någon som helst ersättningsbyggnad.
E j heller k an någon ersättning inom rimlig tid skönjas för del
alldcJ.es föråldrade minfartyge t Edda. Vår örlogsflotta gilr så·
lunda en betydande reduL:tion tiLl mötes , ett förhålland e, vilket
utan överdrift kan betecknas såsom mycket betänkligt fö r sve·
riges framtida försvarskraft.
15
net torde under sådana omständigheter vara fackmäJU1 e ~
plikt dels att försöka utröna, huru vår flytande materiel has_u·
gast och på ändamålsenligaste sätt kan erh ålla en k raftig fo~~
stärkning, dels att för nati-onen framlägga behove t av en dyl~·r3
utökning av vår krigsfartygsbyggna d . Denna förstä rkning 1
ocl
så mycket mera av behovet påkallad, som den omfatt fln de
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trängande tjänsten för n eutralitetsskydd stlitit särskilt tor:•~fartygen i väsentligt högre grad än som kunnat av försvarsp ·edningarna förutsätta:s .
· 1{C k unna
d e 1c
··
bel fiär vl·d· 1·1-gger 1· o·· p pen ·d ag, at·t v1· r··
·or narvaran
Visserligen
pansarfartyg.
av
yggnad
fra m1äg-gla försla-g till n yb
av våra
kritik
till
vä rldskriget på intet sätt givit orsak
l.ar
under byggnad varande pansarbåtar av Sverige-typ, och fram tiden skall nog visa, att sagda fartyg representera en utveckling
i rätt rikhting. Men å andra siclan har sjökriget hittills huvud sakligen utgjorts av sammanstötningar m eHan lättare sjöstridskrafter ·och har .s ålunda ännu icke givit oss de h ållpunkter, vilka
bära ligga till grund för vår framtida pansa rfartygs typ. Annu
viktig are .skäl föreli gga emellertid för att ick e just nu nedlägga
arbete och kostnad på fram s,t ällandet av pansarfartyg. Såsom
förut antytts gäller d e t nämlig·e n för oss att snmast mö.iligt r åda
bot för vår flotta s minskn~ng "i effektivitet, och det torde ej för cfinnas tvi1vel om, att d etta li:impli1gast s'k er genom b yggandet a v
undervatten sbåtar, jagare och lättare kryssare .samt geno•m orgall!i:serandet av en i materiellt avs·eende fullgod flygspaning .
Fördelen av att gen om byggandet av ett större antal, sjödugliga undervattensbålar och snabba pålitliga filygfartyg utöka
vå r Hottas fö1~svarskraft och operationsmöjlighe ter ligger i så
öppen dag och är lycldigtvis .så allmänt insedd, att vi e.i i detta
sammanh ang behöva närmare ingå i frågan . Vi m å endast
konstatera behov el a v denna nyb yggnad och uttala fö·r hopp n:ilngen, att densamma snarast möjlig1t k ommer till st:''tnd.
Å vissa h åll synes man därem ot vara av den uppfath1ing,
att jagarne ej gjort stor nytta under det nu pågaende v~irlcl's ·
kriget. Så är emelLertid ingalunda fallet. Vid kri gsutbro ttet
hade England omkring tvåhundrafyrti.o jagare i tjänst. D etta
antal borde ju, tyck er m a n , vara tillräckligt för även m ycket
001
fatt:ande operationer avseende spaning, bevakning, förstöran det av unde rvattensbåtflr m. m. Vi veta emellertid, att engelska amiralitetet ändock vidtagit å tgärd er för att sk yndsamt anskaffa ännu fl era dylika fartyg, att dessa varit till mångsidig
nytta, icke minst vid operat ioner emo t fientliga undervatten sTidskt-ift i Sjövi:isendet.

15
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båtar och att tjänst·en å desamma varit hårdare och m era i håL
lancle än på andra fartyg. Förhållandet har varit lik na nde .
l
tyska flottan.
Aven i vårt land haYa vi erfarit betydelsen av al t ii g::; ja.
garc. De få fartyg av detta slag, vi för när-varandie bcsitla, hava
under världskriget gjort trägen tjänst; hade desamm a ej stält
oss till bud!s, skulle neutralite tsvakten å vår Östersj ök ust vie[
många tillfällen, särskilt vii1tertid, ej kunnat nöjaktigt tip präu.
hållas . Av våra å tta i tjänst varande jagare äro några redan
åldriga, och vi-d världskrigets slut skola tr-oligen flere j agare vara
mycket förslitna till följd av träg1en tjänstgöring. En lig t fö r.
svarsbcsh1tet kommer hela anlaJ.et övervatten~fartyg i k m lnotta
och J,okalstyrkm att utgöra 24 . Nu finnas över 50. Varken
för ncutraJ.iteLsskydd eller krigsoperationer kan förstnii mnda
antal på något .sätt anses tillräckligt. En kraftigare försliirk ning
av jagareprogrammet synes därför vara en oavvislig ålgiird.
Av ytterligt stor betydelse är emellertid' att vi vi.cl sid an aY
stegrad nybyggnad av under'v attensbåtar, f1ygfartyg och jagare
anskaffa ett antal snaJ)bgående, med kraftigt medel.sY a rt artilleri försedela rätta kryssare. Utan att en sådan ansl.;afl"n ing
komm er till stånd, skola vi aldr·ig i önskvärd' grad vare si g kun na
utnyttja våra undervattensbåtar och jagare, verkställa spa ning,
emotsälta ·o.ss fiendens operationer med lätl.a faTtyg eller n rkställa mineringar utanför fientliga hamnar, helägna p ft större
avstånd från vår egen kust.
Världskriget har nämligen givit vid handen, att jagarn a äro
mycket farliga fiender till undervattensbåtarna. Uppt riidand ~
1
i stort antal utanför våra hamnar och skä11gårdar ku mw de
mycket hög grad försvåra o·c h under vissa om'Ständighetcl omöi·
· 1··opan d e - 1· .s"nner·
.
·'
tl iggöra våra undervattens b a' t·ars u t - oc h m
5 1
het diet sistnämnda -- samtid~gt med att de på grund av ~ ~
510
rörl~<thet •och ringa :storlek i allmänhet kunna unelandraga
torp:dering. Det är därför nödvändigt, aU när man så önsJ,ni:
kunna undandriva dessa fiendens vaktposter, och att detta s],el
bäst med lätta snabbgående kryssare, därom hava k rigshän·
delser:n:a till sjöss givit tillräcklig upplysning.
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För varje fackman bör stå klart, huru värdefull kombina·onen av lättare kryssare och jagare bör vara vid alla de opec
' l f ran
.
.. l ama' l : span1111g
liationer , son1 l1ava t1'11 anc
pao l""angre a vs t anc
samt
:'år ].;ust, torpedanfall av jagare mot större fientliga fartyg
rtiJleri- •o ch to·r pedanfall mot fiendens lätta, till vår ku.st fram: kjutna :sjöstyrkor eNer mot den fientliga huvudstyrkans bevaloung. Utan stödet av lätta kryssare skola våra jagare bliva
aJitför mycket bundna vid egen kust. Med ett elylikt stöd Yinna
de däremo•t en betydligt ut vj.dgacl operationsfriheL
Den snabbgåen de, lätta krys·saren är emelleTticl ej endast
utomordentligt värdefull såsom stöd för jagare; elen har även
helt fristående , mycke-t viktiga uppgifter. Dess vänle såsom
spaningsfartyg är o-bestridligt, särskilt uneler sådana väderleksoch övriga förh ållanden , då varken jagare eller f1ygfartyg kunna
utföra .spaning. Jag<arn:a bliva fruktansvärt små i hård vi.n tersjö ; och ännu hava vi ej n::'igon säkerhet för att kunna utföra
fly,g·s paning, då storm råder och molnen gå fram någ:ot hundratat meter över vattenytan. Vid sådana tillfällen kommer den
med h öga fribord försedda kryssaren mer än någons-in till
heders .
A v samma orsaker, som den lätta kryssaren är ett gott stöd
för egna jagare, är den en farlig fiende till fi entliga dylika. Den
lätta kryssaren förmår nämligen ej allenast att undandriva
fientligla jagare; redan då ganska måttlig sjögång råder, kan
den uppj aga sagda smärre fartyg och sänka dem med sitt långskjutande artilleri. Tillvaron av tids en~iga ~älta luys:sare i en
Örlogsflotta inn ebär sålunda minskade utsikter för fi.enclens jagare att för etaga operationer av offensiv art.
Här kan visserligen invändas, att även fienden äger lätta
kryssare, och att de antydda operationerna sålunda ofta skola
u_tVleckla s:ig till strid mellan dy'lika fartyg. Invändningen är
fiktig men har icke det minsta värde .såsom eventuellt a'l·gu~lent 'l1llot fartygsslaget i fråga. Ty s'k ulle ett dylikt argument
tilhn ätas b etydelse, bleve den enda riktiga slutsatsen, att den svagat e aldri!:! bör försöka att förs·v ara si!!, varken till sjöss eller
.
v
till lands. v

l l

-

-

228 -

Den lätta kryssaren har emellertid, såsom världskriget Påvisat, ännu en väsentlig uppgift att fylla nämligen att da så
kräv es tjänstgöra såsom minfartyg vid strömineringar utanfor
fiendekust Jagare och torpedbåtar kunna visserligen k om111 a
till användning för minering vid eller i närheten av egen kust
ehuruväl de, så länge minorna finnas ombord, äro så gott son~
oanvändbara för si,U huvudändamål. För mera omfattande
mineringsexp editioner äw de däremot ingalunda tillräckliga.
Den inom flera mariner och däribland ä1ven hos oss försökta
utvägen att bygga specialfartyg för offensiv minering synes ej
nödvändig; ,j varje fall är det icke klokt att giva d ylika specialfartyg ett sådant utseende, att de recl'an på långt avstånd an.
nonsera det uppdrag, för vilket de bränna .sina kol. D å dylika
specialfartyg gjort sig av med sina minor, hava de ringa användning, för så vitt de icke äga goda kryssa·reegenskaper . Den
lämpligaste åtgärden synes därför vara att utbyta specialfa rlygen mot lätta kryssare och alt inreda alla dessa så, att de vid
behov kunna ombordlaga ett antal minor och sedermera lätl
fätila desamma. Den nutLda läUa kryssaren har hög fa r t, stor
sjöduglighet och ett kraftigt artilleri, goda betingelser fö r a LL en
anbefalld minering sk a ll bliva utförd.
Av lätta fartyg, vilka lii'mplig:en kunna inrangeras under
benämningen >> lätta kryssare >> , äger Sver,ige för näTvm·a n de fe m
torpedkryssare med 16- 19 år.s tjänstetid, en lätt pansarkryssare, Fylgia, som inom kort ingår i sitt andra decennium , sa mt
minfa<rtyget Clas Fleming. D e förstnämnda göra en far t av
omkning 20 knop , hant på grund av· sin ringa stodek li ten
sjödugl ighe t och aktionsradie sam t äro för nutida behov klent
bestyckade. Fylgia är bättre rustad i den vägen; visserl igen
är hennes fart enlig t nutida begrepp låg, endast 22, 5 kn op, men
hon har goda sjögående egenskaper och en för lätta fartyg la·af·
tig bestyckning. Man behöver emellertid endast nämna de
tn~nne vikti gaste data för en modern lätt kryssar-e (30 knop och
en huntdbesty ckning a,· 15 cm. kanoner) för a tt inse, hurll
utomordentligt viktigt del är för vår flotta att erhålla fart yg av
dylik beskaffenhet.
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Betydelsen av här ifrågasatt fartygsbyggnad har särskilt
framträtt m ed världskrigets erfarenh eter såsom bakgrund.
5
f{edan 1906 framhöllo em ell ertid ch eferna för flottan s stab och
o1eJ11eral.staben i gemensam skrivelse nödvändigheten av att an~~affa torpedkryssare av väsen tligt starkare typ än den senast
antagna. I samma riktning uttalade .sig 1906 års sakkunniga.
1 senare yt·t randen rörand e .sjökrigsmaterielen , såsom a.v den
pUJrlamentariska försvar.skomnlitten ·o ch av fö r svarsberednin garna har den l.älla kryssaren beldagligtvis uteslutits. Skälet h ar
emeller tid _tydligen enelast varit ek onomisk hänsyn , föranledd
av .en preJ:ianinärt allt för snävt dragen gräns för anslagen till
fartygsbyggnacl. Betydelsen av Hitta kryssare för vår flotta har
sålunda utan tvivel varit insedd.
Så .säger t. ex. förs;va.r skommitten: ,, Då kommitten funnit,
a.tt ansk affning :iv särskilda spaningsfartyg (kommittens uttryck fö'l· ~ätta kryssare) icke kan ske inom de hel'o pp, vilka
kommitten ansett vara a lt und er elen närmaste ticlen påräkna
för nybyggnad av krigsfartygsmaterie l - för så vitt nämligen
dlen av kommitten angivna anskaffningen av andra fartyg äger
rum - , torde diet bliva nödvändigt att, i·n till dess medel för anskaffni ng av nya torped~u yssare (spanare) kunna beredas, anförtr·o spaningstjänsten åt jagarna, med stöd' av förefintliga
artill erifartyg . ,,
Sam tidigt m ed att nuvarande s jö1111inistern inför 191:! år s
förs varsriksdag framställde sitt fö<rslag till nybyggnad av krigsfartyg under ,peri od·en 1915-1919, uttalade han sitt beklagande
ÖVer, att ekonomiska skäl förbjudit inrymmandet i sagda förslag av lätta kryssare.
Sjökrigshändelsern a .och den modern a sjökrigsmaterielens
Utvecklring hava e m ellertid nu skarpt betonat nödvändigh et en
av att snarast möjligt tillföra vår flotta fa1iyg av dylikt slag.
Och det .synes därför vara en bjudande plikt för fackmänn en
att göra en framställning i sagda Tiktning. Uppenbart är, aU
typfrågan i sista hand m ås te bliva en flottans Ö·ver styrelses angelägenh et; det k an eme1lerticl icke .ska.da att i .sammanha111g
1
11·ed krav et å lätta kryssare framlägga ett oTienterande för slag
~arpt

-
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till typ för dylika. Innan detta härstädes äger rum, m å dock
uttryckligen betonas, atl försla,gss tälla-ren anser sitt inliigg i
frågan enelast såsom en förpostfäktning vid lösningen aY en för
vår örlogsflotta synncrli.g,en viktig angelägenhet.
Varje fartygstyp är en komp110miss så till vida, att en viss
s~orleksbegränsning alltid måsl•e iakttagas, och att inom de nna
de mot Yarandra stående olika fordringarna, såsom fart och
a rtillerikraft eller artillerikraft och pansarskydcl, mrtste a niigas
med häns yn till deras värde för fartygstypen i fråga. F ör Yår
flotta 'l iksom för de smärre marinerna i övrigt har em elle rtid
kompromissen gjort s.i.g h å rdare kännhar än inom andra mm·iner, där kostnadshänsynen yarit mindre ingripande.
Vi kunna emel1erticl säga, att d'å på sin tid våra i tj änst
varande ja@a:re planlades, så skedde detta med tanke på alt erh åll a m ed stormaktsmarinernas jagare fullt jämförbara fa r tyg.
Orsaken ~ir tydlig nog: jagarna representera en lättare iiYerkamlig summa än pansarfartygen.
Kompron'liss·ens ande bör emellertid ej heller få viila över
det förslag till lätt kryssare, som en gå111g vinuer fastställelse.
Den framl ida sv.en.ska lätta kryssaren måste vara i stå nd alt
slåss med vilken annan Hi lt kryssare som helst, och ju hiittre
den ä r danad därtiH, ju .siikrare böra vi kunna räkna på regeringens .och riksd'ag,ens meclYerkan till dess byggande.
Denna utgångspunkt har varit grundvalen för det fiirslag,
som här framställes (se bifogat utk ast till profiJ- och p lanritning). Förslaget åsyftar en fartyg:stY'P med ungefärli gen följande egenskaper:
Längd: c:a 125 m. Bredd: 12, 8 m. Djupgåend e pa Ospantet: c:a 4,, m . Deplacement: c:a 3,000 ton. Fart: 30 knop.
Bestyckning m. m.: 4 sl. 15 cm. och 5 st. 75 111.111. k a noner.
2 u.-vatlens 45 cm. torpedtuber; anordningar för minfällning.
Bepansring: striclstorn , kanontorn och langningstrumanor sam t
pansardäck (tjockleken å dessa skycl'd har icke närmare fiserats). Kos tnad: omkring 6 miljoner kmnor.
Det är ri>cke osannolik t aU den beräknade fartygs hing-den
kan kräva någon ringa ökning.. Onskvärt är emellertid, att
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ev,entuellt behövllg deplacementökning så mycket som l11 Öj]'
.
d e t , t y h""angenom
o
..
er f or d ras end ast en rinlgt
l agges
pao ,d"Jnpgaen
förlängning av våra dockor, och kan denna verkställa s i for~~
av en recess, avsedd att inrymma några meter av farty gels för:
skepp.
Fa1iyg,e ts djupgående på O-spantet är avsevärt m indre än
dess djupgående akter; stödet för propelleraxlarna n eusk jnter
nä,m ligen till nära 6 m . djupgående, en siffra som dock på ~n tet
sätt kan anses represente1.·a m't~on m inskning av kryssarens rö.
l'elsefrihet i nautisk t hänseende.
Farten har beräknats till 30 knop. Med' cl'en kra fliga be.
styckning, .s om valts, torde ett högr·e fartbelopp ej kunn a vin.
na;s aiiDat än på b ekostnad av fau·tygets karaktär såsom lätt
kryssare. Det har å andra sidan icke ansetts tillrådlig t alt
stallilJa vicJI 01 lägre far t än 30 k111op. D et erforderl iga hästkraf.tantalle t har endast närm,elsevis bedömts ; för des s nlveck.
lande behövliga pannor och turbinmaskiner torde utan svårig.
het kunna inrymmas 1iJ det föreslagna skrovet.
Huvudartilleriet har föreslagits, till 4 st. 15 cm . kanoner.
Skälen härtill äiio följande: Redan före världskrigets n tlwotl
blev.o en del till byggnad anbefallda lätta stornu1 kiskryssa re för·
sedd'a med 15 cm. kanoner såsom huvudbestyckning. Sa hava
samtliga under 1912, 1913 och förra medlet av 1914 stapelsatta
engelska lätta kryssa11e bestyckats meq 15 cm. kanon er, vilka
å 30-knops typerna Arethusa och CaUiope äro respektiv e två och
tre. Sås·om sekundär b es tyckning äro å båda typ ern <t upp·
ställdia 6 st. 10," cm. kan oner. Även inom tyska marinrn hade
man haft planer på att vid nybyggnad av lätta kryssare insätta
15 cm. kanoner ; vid krigsutbrroUet voro e m elJ:ertid samtliga
nyare tyska kryssare av sagda slag bestyckade m ed 10," cl11 ·
kanoner. Resultatet härav visade sig snart. Emden förs töreles
vid' Kokos-öarna av Sidneys 15 cm. kanoner. Leipzig och Niirfl·
berg ,s änktes i slaget vid Falklandsöarna av tre m ed 15 cm . j{a·
nioner bestyckade engelska kryssare. Och ,iJ Nordsjön ]lava vid
fler·e i'illfällen eng<elska kryssare av A.r ethusa- och CaJiiope·
typerna visat sin överlägsenhet g'e nt emot de tyska lät ta ],rys·

1

l

Il

1

Dessa erfa renhets11·ön h ava övertygat tyska marinmyns~::~erna om nödvändigheten av alt antaga 15 cm. kanonen
]Tuvu dbestyclming å framtida lätta kryssare, och anses
dto
0 111
så~ såsom sannolikt, att ombestyckning av en hel del i tjän st
..
. J"1lw re dan agt
de ·ande dy
rum.
~·b er
t· va l av k-a~~I
o
·· 11 d!a nd e f..or var
··
·· annu
vat' Vad som ar
mera vag11e
för hu vudbestyckning å lätta kryssare, är fö.Jjand<e. Vid krigsutbrottet hade Ryssland två lätta kryssar1e under byggnad hos
Schichau i Elbing. D.essa kry ssare skulle erhålla 27,5 knops
fart, en storlek arv 4,500 ton och bestyckas med 8 st. 12,7 cm.
kan'oner . Fartygen beslagtogas för tyska flottans räkning men
försågos vid färdigbyggandet med 15 cm. kan10ner. Det vill
under sådan a förhållanden synas, som om sistnämnda kaliber i
världskriget visat sig särskilt lämplig för de lätta kryssarna.
Att så är torde för övrigt framgå av följande omständigheter. 15 cm. kanonen är, såsom bekant, den grövsta kanon
vilken kan handladdas, utan att mer än en man kräves för att
handtera projektilen. Erfarenheten haT vis,a t, att man geil'Om
rationellt bedrivna laddningsövnin gar kan uppbringa 15 cm .
kanonen til!l lii det närmaste lika stor laddnings- och eldhastighet
som 12 ~111J. kall'onens. På grund av 15 cm. kanonens större
skottvidld och träffsannolikhet samt den ojämförligt mycket
större krevadverkan hos dess projektil måste sagda pjäs anses
avsevärt överlägsen 12 cm. kanonen.
Här några siffror, s:om kunna belysa detta:
Projektilvikt i kg. . . .......... . .... . ..
Sprängladdning i spränggranaten i l<g. . .
Sprängiladld'n~ng l] halvpansargranaten i kg.
llesterande hastighet å 7,000 m ....... · ·
Störst a sk ottvidd' för 10 m. målhöjd med
förut sättning a.v 50 m. besh·uket stycke
D·o
· m ed 25 m. bestruket stycke ..... .
· , · · ao 6 ,000 m . 1· 1n. t on ....
1\nslaa
S .. :sseneig:I
Prang;energi hos spränggranaten å 6,000
111 . i Tl1. ton ....... . ... ... ..........

15 cm, k.

12 cm. k.

45,4
4,o

21
2, o

1,9

O,sa

348

288

7,200
9,700
350

6,150
8,300
110

32

9,a

-
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D,et torde för ÖVTigt kunna förutsättas, alt därest Vi ex
111
·
l
1 w stora 30 -k·nops k n· s.·se •
pe V·LS sam h'dl'tgt .slapel salte tvenne l'l
are
J
'
bes lyckade, d en ena med 15 cm. och den andra m ed 1')
ka111oner, så skulle efter, låtom oss säga, 15 år den förra -h~~l.
större värde för vårt .sjöförsvm· än den senare. Inför den aU~
männa utv-e ck lingen a v sjökr igsmaterie1en torde n ämligen 15
cm. kanonen stå sig bättre än 12 cm . k a nonen, även om dessa
båda kalibrars inbördes popularitet synes växla lika sna bb t som
moderna.
Enligt våra artil[eriofficerm,es åSJikt kr ä ves för effektiv eld.
ledning, att minst tre kanoner av samma slag kun n a skju ta i
br·edsida. Förslaget upptager fyra 15 cm. kanoner , vi l!,a samtJiiga kunna insättas i eldgivning mot m ål, belägna i 30- 50 grad ers VJ1nkel från kryssarens kursrikhting . I övrig bredsideseld
kunna allti:d tre knnoner insi:itlas. Såväl rätt för över som rätt
akter över biira två kanon er, en fördel, vilken i a llmänhet ick·e förr-efinnes å moderna lätta kryssare.
T·e oretiskt sett skul1e d en bästa upp ställningen a v de två
främre 15 cm. k anontornen vara i fartygets medellinje och det
aktra tornet placerat hög•r ,e än d et främre. Enär sagd a tvenne
torn av utrymm esskäl -m åste ställas mycket nära varandra, torde
det emellertid ej vara möjligt a tt med d en högre aktra 1\nnonen
skjuta över -den lägre främr e. Sålunda skulle endast en kanon
kunna avgiva eld rätt för över, en b etänklig svagh et hos ett
fartyg, vars uppg1ilft är att jag1a. Det har därför synts ändam åls enligare att uppställa de två främr e kanontornen vid siclan
av varandra. Denna uppställningsform är därjäm-te ur konstruktiv synpunkt långt förd elakligaTe än d en m ·an omnä mnda
teoretiskt rik tiga, vilken är mycket oläglig ur stabil il elssynpunk t.
Sås-om sekundär bestyckning har förutsatts 5 st. 75 111 111 ·
kanoner , av vilka de tre fi,itt uppställda böra vara så kons true518
rade, att de kunna avgiva eld mot fl ygfartyg·. De t vå frä111
av 75 mm. kanla nerna äro uppställda i va r sitt kanonrmn; er·
fa1'enheten har nämligen visat fördelen av att kunna giva kanol1'
b etjäningarna vid de lätta ka noneT , som företrädesvi s böra varn
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ad'e u nder stridsberedskap, någorlunda gott skydd mot
o
, 11a1111
llC 1 snö och blast.
regtl•pet h ar icke 5ynts lämpligt alt, såsom .skett -p å d e nyaste
etska lätta kr yssarna , uppstälila 10, 5 cm. k anoner såsom se11
Dylika kanoner äro dcke så handteTliga
eHo där bestyckning.
. . t .
.. d et ga"J l-e r s.lJ<.JU
h
. d r•e 7 D
ktlll de mU}
111ng 1110 t
nun. l~anon er na, nar
01
el1er undervattensbå tars periskop. Att de däremot
'~·"fartyg
1 0
~ · en -Q'od huvudbest yckning å jagare, lärer icke kunna b e-

~
:lro
stridas.
Olika m eningar äro r ådande beträffande torpedtubernas
Jlacerirn g i förh ållande till fart ygets längdriktning . Genom atl
:nbygga dem i en vinkel av 70 grader från förstäven räknat
rinnes största m.öjlighet att und er parallellstrid p å samma kurs
som målet och då detta är tvä r s utföra torpedskjutning utan
nänmväTd gir. Genom att inbygg,a tuberna i en vinkd a v 120
grader från förstäven räknat vinnes samma möjl~ghet vid parallellstrid p å molsatt kurs mot målets. Genomsnittligt sett, torde de bästa möjligh eterna föT torpcdskjut111in g erhållas med
tuber inbyggda i 90 graders vinl,el mot fartygets längdriktning.
Ano-rdningarna för minfällning kunna p å grund av akte,r däckets f1'ia yta göras mycket enkla och b ehöva ej vara i vägen
för artilteriets abchindrade utny ttjande. D etalj erna tord e icke
här behöva näTmar-e beröras.
De Vi~ktberälmingar , som gj.orts beträffande pansarsk yddet,
äro så approxima tiva, att detaljuppgifter ej kunnat lämnas .
En1etlertid synes det angivna deplacementet av c:a 3,000 ton
rara tillTäckli.gt för att monter a ett tämlig·e n m otståndskraftigt
llridstorn, lätta 15 cm. kaJllontorn med fasta trummor, skydrlade a:mnumitionshissar föT 75 mm. kanonerna och ett ordinärt
~a~ardäck. Därest lätt vattenlinjepansar a111ses erforderligt,
.. ,_ ·
· en eJ· oansenl'1g o"-mng
av ·d e p l ace IIIkta~eer d'1ett a naturl'1.g tv1s
III~ntet. EmellertLd bör sagda ökning kunna begränsas ge nom
tä'~skning av pansardäckets tjocklek -- en miskning som b elhgas av vattenlinjepansarets införande.
kt Såsom förut p åpekats, framlägges detta förslag till lätt
l'ssare för vår flotta endast i form av ett utkast, vilket icke
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avser annat än att bringa frågan om sagda viktiga far tygsly
anskaffande närmare sin lösning. Varj e fackman måste . Ps
lrtse
att därest vi: för närvarande ägde n ågra kryssare av den h· •
antydda typen , så skulle vår försvarskraft till sjöss 'ara i h~r
grad utökad. Endast detta enkla tankeexperiment hö r . va~g
en tillräcklig .s porre för oss alla att ih äi'digt arbeta fö r stär]·'an.a
det av vårt sjöförsvar, bland annat genom d'ess förseende llle
lätta kryssare. Mark.en är visserligen .svårbruten , m en de, so~
företräda åsikten, att vi framfö·r allt böra stärka d et försvar
som är ägnat att hålla fienden utanför våTt lands gränser, hav~
och det rätta h ar ju namn om
h elt visst rätten på .s-i n sida
s•ilg att slutligen .segra.

Erik Hägg.

Litteratur.
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Priset för boken är kr. 2: 25.
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naturvidriga förhåll anden måst e å sjökortet uttaga en kurs eller uppmäta en dist ans. Det synes oss som boken skulle vara l ämplig för
flottans underbefäl vid längre nattnavigeringar m ed ångslupar och
bevakningsbåtar. Boken inn ehåller dess utom en del goda upplysningar
~m. ankardjup och bottenlag p å en del ankarpl atse r samt dj up vid
aJer och bryggor i en del h am nar inom området.
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