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Marinen under sistförflutna året. 

(FortE. från sirl. 20 häft. 1 .) 

III.;) 

Marinstabens verksamhet. 

Blaud. ~irenden, till vilka förslag utarbetats inom staben, 
m å nilm nas: 

fi irslag till bestämmelser ang~tende utbildning av flottans 
uffin ·rare samt uttagning m. m. för specialtjänst; 

rörslag till föreskrifter, betingade av riksdagens beslut om 
Y~i rnpli kligas förmåner till sjökadetter m. fl.; 

)' tirande över utredning och förslag i fråga om höjning 
ay un derhåll och pensioner till avskedat manskap vid armen 
oc h marinen ; 

11t redning och förslag till bestämmelser angående anställ
n ing i förlängd tjänstgöring av värnpliktiga vid flotan ; 

ut redning och förslag till åtgärder för rekryteringens främ 
.i and(• genom extra rekryteringsmedel samt anställnings- och 
a v sk <'d s premier; 

utredning och förslag angående premier, pris och utmär
kelsn t ill maskin- och eldarepersonalen; -

;.') Ill och följanlie avdelningar ~lro hämtade ur ,, Berättels e om 
vaL[ i r iket s styrelse sedan sista lagtima riksdags sammanträde sig 
b lldragib av den 16 januari 1917. 

1'idskr·ift i Sjöväsendet. 5 
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fö r sing till in struktion för inknllelse och samling av ma

rinens till beYäringen hörande värnpliktiga vid allmän mohili

ser i ng ; 
b es lämmelser för inskr~inkning aY gni sttrafik å handels

fartyg och gnistärenden i iivrigt; samt 

förslag t i Il reglemen Ls - och förfatlningsl'öreskri ftl'r samt 

yttranden i anledning av inkomna ~\rs- och ge neralrappo rter 

lll. 111. 

OvanståendP förteckning upptag1'r endast ett fåtal ~wgivna 

betänkanden, och i den smnma ingå ej förslag utarbetade enligt 

»Instruktion för m arin stabens vPrksamhet i f redstid >> , ej l1 elle r 

förslag och utred ni ng ar a v hemlig natur. 

IV. 

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

Furslog : 

till föreskrifler ang~t e nde Lill siitlandcl av besiiiilningar å 

m.nrinens reservstat ; 
till plan för kustartilleriets övningar; 

till iindring a v n ådiga Jmn görelsen angående antagning 

och utbildning aY kustartillerikade tter ; 

till rekrytundervisning; 
om utredning angående 11 y uniform för ku startilleriet ; 

till Yissa ändringar i bestiimmelserna a ngående tilldelning 

av värnpliktiga till ku startiller iet ; 
till å tgiirder för uneler lättand e av man skapsrekryterin gen 

vid kustartilleriet ; samt 
till n y kungörel se ~1ngfte nd c antagning av mnn skap Yid 

kustartilleri.l't genom kontrakt. 

J'Urunclen: 

röra nde höjning a ,· underhå ll och pensioner L i Il a vs keda t 

manskap vid armen och 1narin en ; 
rörande förslag angåenrle fören kling ~w reclm'isn iugsviisen

det vid marinen ; 
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an g:l ende riksdagens uttalande röra nde kustartillerikadet

ters erhå llande av manskapsportion in natura ; 

iive r fö rsla g till befordr:m av ofTicernre i kustarti lle ri ets 
rese r v; sa m t 

ii,·er förslag tiLl fiiriindrad teknik vid arb!'Let inom rullfö

ri ngsexpedit:ion cma m. m. 

Utiive r ovan angivna förslag och y Urnnden har inom sta 

ben Y!' rkshillls l'lt flertnl utred ningar av mindre lwtydelsP, va r

_j iimll' cliirstiides, bland an n at, n tarbetats: 

fö reskrifter för ullagning av viirnpliktiga till ekonomi- och 
ba nl vP rksavde lningarua ; sam t: 

plan över fördelning å de olika kompaniern a av lönerna 
för kustartilleriets mansk ap. 

Slutligen har ett flertal fö rs ing och y ttranden av hemlig 
n a tu r utarbetats. 

V. 

Marinens övningar och undervisningsverk. 

Fiollons i.ivningur och 1.wdervi:mingsverk. 

Flo ttan h~tr fortfarande till slörsta delen varit mobiliserad 

l"ör ne ul ralitetss kydd. .-\. de med anledning hiirav rustade far

LygPn hava, i den omfattning så lämpligen låtit sig göra, Yarit 

:m _o rd n: tde skjut-, signal- , torped-, undervattensbftt-, min- , ma

-,k_In-, ko rpral- och r<'krytskolor sam l yrkl'skurse r j"ör sd11äl 

s:romw1skär ens nwnsl.:up som i tjc"inst varuncle värnpliktiga, var

Jamte underoJli ccrs-, korprals- oc.h rekrytskolor för personal av 

nyssn iinmda kat!'gorier jiinw~1l varit anordnade vid flottans sta 
ti one r. 

1 'u penövningar /ör el e ui.irnfiliktigu h:l\·a i övrigt var it. a u

o~·dna de jämlikt §- 27 vtirnpliktslngen, varförutom med anled

nmg :l\· flottans mobilisering Yiirnpliktiga varit inkall ade t il 1 

1.1 iins tgö ring jämlikt § 28 vi:irnpliktslagen. 

:il\ eppsgossanws undervi sning och övningar hava fortgått 
vnlig t utbi ldningsplanen . 
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För skepssgossarnas övande har under liden maj - septcm

her varit sammandragen en skeppsgossecwdelning, bestående 

av övningsfartygen Najaden och Jarramas samt övningsbriggen 

Gladan , varförutom en del skeppsgossar övats å mobilisera de 

sjöstyrkor tillhörande fartyg . . 
Sjökrigsskolons verksambel s[tväl i la n d som ombord har 

i"orlgåtl enligt ulhilclningspJanen , Yarvicl kadetterna Övats Om· 

hord ä fartyg ingående i de mohiliser.acle sjöstyrkorna. Från 

sjökrigsskolai1 hava under året utexamincmts l O sjökaeleller 

och 13 kuslartillerikadetler. · 

Undervisningen i sjökriosstvlan har med a n ledning a '" 

floHans fortsatta mobilisering varit inställd. · 

Vid marinens f(ygväsende l1ar utbildningen nx flygbå ts

förare , flygbålsspanare och flygLåtsmaskinister pågått. 

För arbeten med militärleder ~ivensom för övriga sjömät

ninglir haYa siirskilda fartyg varit rustade'. 

1\llslarlillcriets skolor och övningar. 

För den j"asl anslä/Ida personalen hava skolor och övnin

gar fortgått enligt gällande l,esti.immelser. 
Vnpenövningur för de värnpliktige hava varit anordnade 

i enlighet m.ed § 27 värnpliktslagen. Därji:imte hava värnplik

tiga varit inkallade till tjänstgöring jämlikt § 28 Yärnpl.ikts

lagen. 

VI. 

Utveckling och underhåll av marinens materiel. 
a-c:4.t ~,; if/(,. 

a) Fartyg, hus och andm byggningar. 

Besiktning av för sjöförsvarets behov besti.illd krigsma

teriel har fortgätt under inseende av officerare från flottan och 

mariningenjörer. 
Ändrings- och moderniseringsarbeten :"t pansarbåten Thor 

hava slutförts. Motsvarande arbeten å pansarbåten Niord 

fortgå . 
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Pansarbålen SYerige ~i r fiircligby_ggd i Ynd på Götaverken 

n n k o 111111 er. 
Pansarbålarna Gustaf V och Drottning Victoria, j'agarna 

\\' n1ngel och \Vachtmeister samt under vattensbåtar äro under 

byggnnd. 
För undervattensbåtförsvaret hava en del arbeten utförts. 

Vid flottans varv hava, utöver dc arbeten, vilka äro 'att 

hiinfii ra till materielens reparation , underhåll och klargörit1g 

för t>xpedition , vissa mera omfattande arbeten utförts med där

fö r t i Il huds s tå ende medel. 

b) Kustfustiiingarna. 

Arbeten med av ril<sclagen beviljade medel haYa under 

~\rd fortgå tt. N å g on närmare redogörelse för dessa arbeten 

lord!', med hänsyn till arbetenas beskafl"enhel, h~ir ej höra 
lii mn:1 s . 

c) Artillerinwleriel, minor, torpeder m . m. 

E n del artill erimateriel för under byggnad varande fartyg 
har Jeyererats. · · 

Komplettering av fartygs och fäs.tningars arti lleriammuni-

ti omu tredning har ägt rtnn. ' 

~ fin- och torpedmateriel har ::mskafTats . 

VII. 

Sjökarteverket. 

1 l i k het med föregående å r hava pil grund a v otillräcklig 

[Wrsonaltillgång mätningsarbetena under 191(:\ givit mindre re

su ltat iin det beräknade. För byråarbetena, som svällt ut he

t:nllig t, har denna brist ä personal i befälsställning varit sär 

:-. k ilt kiinnbar. Omsättningen av sjökort under ticlen l janu

;lri 1;) november 1916 har varit oinkring :35 o/o större ~in nn

dt>r m otsvarande tid av l 915, under vilket år omsiittningen Ya r 
l •) ( 

hiigre iin under något föregående. Omsiittningl'n ay 
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pub l i kali o n en >> Svensk Lots ,, har vari t om l~ r i ng 57 '/t större 
iin under 1915. 

Ett nytt sjökarl samt l'Lt nytt militi-irspc·cial Jwya under 

{u·et utgivits , varjämte tvenne nya sjökortplätaor i det närmaste 

färdiggraverats. Sjömätningsarbett>n hava företagits vid V~iste r 

nordands , Gävleborgs oeh Blekinge läns Jm ster, i Stoc.kholms 

sk~irgård samt i norra delen av Oresund , varjiimte ~qwidda rn~it

ningar och grundundersökningar utförts 11Umför Söderman 

lands, Östergötlands, Smålands och Hallands kuster. Området 

F n Isterbo--Arholma har rekognoserats för utgiYanele av n y 

upplaga av >> SveHsk Lots >> . S:unmanlagdn yt\'idclen av dc llpp

miitta områdena har utgjort: 
ska la 1:25,000 och större skalo r . . . o . . 6, 0 , kv.-mil 

l: 40,000- 1: 50,000 ............ 8,n >> 
] : ] 00,000 ..... .. ........ o • • • • 4,,;, 

vm. 

Lotsverk et. 

För vartdPr:l av grunden Bellonagrund, Tröskeln och 

B.laskan har an skaffats och utlagts en lysboj. 

A Hanö vid Blekingekusten har nppri-ittals en liYriiddnings
sta tio n med raketapparat 

Nya agafyrar h:n·a uppi'örls vid Boniissund och ä Sk.om 

marskalen för insegling till Ornsköldsvik, å Sandkullen, Iko rn 

och vid Nyvarp lill ledning iiver östra Saxarfjiirelen , å Franska 

stenarna i farleden SLoekholm- Landsort, vid Kapellshamn t ill 

lt•dning i Kapcllsli~llllnsvikrn pö Cottlancl, Yid Ispeudde och 

Simrishamn san1t. a Stensh11vud och Siiclra Grötö, den sisl

lliimncla fyren t i Il il-d ni ng för sjöfarten ti Il Hunnebostrand. 

Vid Bisscns No rra och Hissens Södra !'yra r hava uppbygg ts 

f~rrlorn aY betong OCh jårn, \':tl'jiimte fvrarna [ÖrSCftS med aga

be lys ning. Dessutom har agabelysning inf'örls Yid Tenholmens, 

Fl'lgclholmens, Långö och Mjölketångens fyrar. 

\'id Agö fy rpl:tts har llppförls nytt boningshus för fyr

miistaren , nytt JlHlskinhus fiir mislsiren , ny L\'iilt- och hagar-
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slu gn ,aml nytt förrådshus , varjiimlc Lillbyggnad och repara. 

tion aY förulvarande byggnader verksliillts. 
\ 'id Eggegrunds, Understens, Måseskärs och Hållö fyr· 

pl ahcr hant anordnats n ya tidsenliga mistapparater. 

IX. 

Navigationsskol oroa. 

\'id rikels navigationsskolor hava uneler hisåret 1915--1G 

·var i1 inskrivna i~navigations~n-delningcn 220 elever, av vilk~1 

4:3 utexami nerats såsom skeppare, 74 sasom styrmiin och 63 

sasom sjökaptener samt i maskinistavdf'lningen 124, av vilka 

;) 1 avlag t :3:e maskinislexamen , 52 2:a maskinislexamen ·och 32 

l:a maskinistexamen . Antalet av dem, som, utan att såso1n 

d enT hava tillhört skolorna, anmi1lt sig till ·undergående ~w 

l' xamen, har utgjort 1.6, av vilka 5 avlagt styrmansexamen, 1 

skepparexamen , 1 l :a maskinistexamen , 2 2 :a maskinistexa

m en och 4 3 :e n1askinistexamen. 

x. 

Nautisk-meteorologiska byrån. 

:\aulisk-meteorologiskt byråns verksamhet har under år 

1911i fortsatts efter i det huvudsak liga samma plan som under 

l'iin'gal'nde ur . Dock hava de hydrografiska observationerna 

liclit en hiigsl :wseviird inskränkning genom det :1v pågåendt! 

'ii ridskr ig Y å Ilade i ndraganeld a Y ett stort antal fyrfarlyg, :."t 

,-ilka e ljest rege lbundna oJ,sen~rlioner anstiilla s . Tre nva 

hyclrogr:d·iska stationer hava triitt i Yl.:'rksamhet sedan septem

lw r manad 19Hi, och samarbetet m ed hydrografisk-biologiska 

kommiss ionen så viii som med det danska meteorologiska in 

»tilnll't har fortgått efter samma normer som under år Hl13. 

Den jordmagnetiska rekognoseringen har omfattat spcci 

l'ila »töringsområden i den sörml~indska skärgården och har 

l'ramför ts över Göta kanal. Viittern och Vänern samt därmed 

bragts till en första proYi~orisk aYslulning, varefter elen nog-
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grannare detaljmätningen vidtager. I övrigt har vid det jord
magnetiska arbetet den sedan ett par år följda planen även 
nu följts och därvid förut använda metoder alltjämt tillämpats. 
Detaljundersökningen av Vänerns 1alrika slöringsområden har 
under året förts nära sin avslutning. 

Sakkunnige-utlåtandcn och utredningar hava av byrån be
gärts och lämnats i ungef~ir samma omfattning som vanligt. 

Kontrollstationernas arbete har ökats riitt avsevärt. Anta 
let under året hittills prövade fartygslanternor har vuxit till 
2,166 från 1,\}45 under år HJ15 , medan 22 kompasser certifie
rats under år 191G emot 4 uneler år 1914 och 6 under år 1915. 

I kompassprövningspaviljongen i Sundsvall har instru
menteriet inmonterats. Likl1ancle paviljonger äro uppförda i 
Göteborg och Malmö, där emellertid en del inredningsarbeten 
ännu icke äro fullt avslutade. A ven elen nya kontrollstations
lokalen i Göteborg är i det närmaste färdig för inflyttning. 

Antalet fartyg i transoceanisk fart , vilka föra meteorolo
giska och hydrografiska jo urna ler åt hyrån, har visserligen nå
got minskats på grund av världskriget, men dock kunnat i det 
väsentligaste hållas uppe vid förutvarande numerär. 

Instrumentanskaffningen och unelerhållet hava liclit rätt 
mycket avbräck genom de speciellt på detta: område så gott 
som avstängda internationella förbindelserna. 

XI. 

Kommitteer. 

I avseende å kommitteer, som av Kungl. Maj:t på före
dragning av chefen för sjöförsvarsdepartementet blivit tillsatta , 
och liknande beredningar, vilka blivit, på grund av Kungl. 
:Yiaj :ts bemyndigande, av nämnda chef tillkallade, är följande 

att meddela: 
1 :o) Sakl.:unniga för utredning röronde fiir e nl~linu av 

mm i n ens redovisningsväsende m. m . 
Genom kungl. brev den 4 juli 1910 bemyndigades chefen 

fiir s.iöförsva·I:sdepartementet att tillkalla tre sakkunniga , Yarav 
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en ordförande, för utredning rörande förenkling av marinens 
redovisningsväsende; och hlevo härtill den 12 juli 1910 utsedela 
statskommissarien Chr. L. Tenow , dåvarande kaptenen, Ull 

mera kom mendörkaptenen av 1 :a graden J. C. Schneidler och 
nuuininten denten av l :a graden R. C. T. 1\'äsman. 

Vidare uppdrogs genom lmngl. brev den 2R april 1911 åt 
bem älda sakkunniga att vid fullgörande av omförmälda upp
drag jämvä l taga under övervägande frågan, huruvida revision 
av marinens räkenskaper och förvaltning kunde så ordnas, att 
en pi1 sa mma gång oberoende och sakkunnig granskning kunde 
vi nnas, even tuellt genom överflyttande :w revisionen på civila 
händer utom marinen, samt därutinnan framställa förslag. 

Den l augusti 1910 förordnades marinintendenten av 2:a 
graden G. Lunden att biträda de sakkunniga. . 

De n 1 oktober 1911 har kommenclörkaptenet{ Sdmeidler 
upphört a tt deltaga i arbetet och efterträtts av dåvarande kap
te nen munera kommendörkaptenen G. Ekelund. 

På grund av bemyndigande i kungl. brev den 18 juni 1915 
har dåvarande kaptenen, numera majoren K. Z. Rönblom den 
19 i sis tnämnda månad av departemenschefen utsetts att del
ta ga i a rbetet heträtTande kustartilleriet. 

De sakkunniga hava slutfört utredning rörande det nya 
rPdovisningssystemets tillämpande vid kustfästningarnas och 
ku startilleriregementenas förvaltningar samt den 14 juni 191() 
avgivit diirpå grundat betänkande (IV) och förslag till ändrin
gar i reglemente för marinen , del III. 

\'ida re ha va de sakkunniga slutfört utarbetandet av anvis 
ni ngar t ill ledning vid självkostnadsberiikningen och kontroll
bokföringen vid flottans varv. 

Slutligen hava de sakkunniga förehaft utredning rörande 
r\'visione n av marinens räkenskaper och förvaltning , ·vilken 
utn'dni ng blivit de sakkunniga anförtroeld genom förenämnda 
11 ~\diga h rev den 28 april 1911. Denna utredning pågår. 

r å rets arbeten hava deltagit statskommissarien TeUO\Y , 

tn ~1 .i oren Rönblom och marinintendenten Ni:isman. 
.\rbetet har fortgått hela året. 
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Ungefärliga kostnaden för de sakkunnigas arbeten har från 

deras hörjan år 1910 tills nu 11tgjort omkring 10,500 kronor. 

2:o) Saklwnniga lör utredning rw vissa frågor rörande 

s k e p psgosse kårerna. 

Genom J;:ungl. brev den 18 oktober 1912 bemyndigades 

chel"en för sjöförsvarsdepartementet att tillkalla sakkunniga fö r 

att in~m departementet biträda med utredning a v vissn frågor 

rörnndl' skeppsgossekårerna ; och blevo härtill den 6 november 

1912 utsedda kommendörkaptenen av l:a graden friherre A. 

T. C. Gyllenkrok samt kaptenerna A . R. Fröding och .T. A. F. 

Eklund. 
De sakkunniga hava under år 1916 icke haft m'lgra sam

m~1ntriiden på grund av flottans mobilisering och därav Hiran

ledda sjökonunenderingar. 
Till Q"}ildande av sättnings- och tryckningskostnader för de 

u ' 

delar av de sakkunnigas betänkande, som hittills blivit utar-

betade, har anvisats ett belopp U\ 1,222 kronor 75 öre. 

3 :o) Sakkwmiga för utredning rörande orgcmisalion au 

de till j"lottans stationer höronde myndigheter. 

Genom kungl. brev elen 20 juni 1913 bemyndigades chefen 

för sjöförsvarsdepartementet att tillkalla högst fyra sakkunniga 

jämte en sekreterare för att inom departementet bitråda med 

utredning och uppgörande av förslag rörande organisation av 

de till flottans stationer hörande myndigheter; och blevo här

till utsedela konteramiralen II. G. Lagerc.ranlz , marinöverinten

denten H. F. Lindberg, statskommissarien Chr. L. Tenow och 

förste marinintendenten G. E . Didring. Efter det elen sist 

n ii m n de år 1913 ~1vliclit, har kommendörkaptenen av l :a graden 

J. C. Schneicller tillkallats att dellaga i de sakkunnigas arbete . 

För behandling aY frågan om vissa förändringar i K <ouls 

krona Yarvs organisation h:wa de sakkunniga under 3rd fö r

stiirkts med marindirektören ns l :a graden S. Pauli. 

1\ostnaderna hava hittills utgjort om kring 13,500 krono r. 

4:o) Snkbwniga för rcuidering ov skeppsmiitningsförfatl 

ningorna. 
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Genom kungl. brev den 20 juni 1913 ]Jemyndigades chefen 

för sjöförsvarsdepartem ent et att tillkalla högst fyra sakkunniga 

.i ~imk en s C' kreterare för n tt inom departem entet bib·iida med 

on w rlw tn ing as de nt:1 Y vissa sakkunniga elen 9 februari 1907 

avgin1a förslag till skeppsmätningsförfattningar m. m. ; och 

ble ,·o till sakkunniga utseelda kommerseråde t C. ~'[almen , 

skeppsmät ningsöverkontrollören O. Larsson och ingenjö1:en N. 

G. :\ilsson , v:1rjämte lill sekreterare antogs dispa sc hören C. :-..; . 

Pineus . 

De snkkunnigas :1rbele under :h 1916 har hestå lt huvud 

sak ligast i överarbetning av förut uppgjorda utkast till författ 

ni ngslwstä mmelser såväl rörande utfärdande av särskilda mäl

ltJTY fi ir fart å främmande hamnar som röntncle avgiftsfrilwt 

rör Yiss:l rum å maskindrivna fartyg i viss fraktfart , varjämte 

dl· s:lld mnnigas utkast til l reviderad instruktion för skepps

miil a re unelerkastats ytterligare granskning oc.h överarbetning. 

Samtidigt har arbete pågått för utm·betande av motivering till 

Yi ~sa fö rfaltningsbestämmdset: samt för statistiska samman
~ ti illninga r. 

.h arbetet återstt1 numera huvudsakligen uppgörande av 

liirs l:lg t ill reviderade b esliimmelser om särskilda mMbrev för 

rart genom Suezkanalen och Panamakanalen , yttranden i an 

led ning av mottagna remisser, de y tterligare överarbetningar 

:l\· ulkasten ti Il författningar, som till ä ventyrs er f ord ras, samt 

slt tlligt ub1rbel:mcle av motiveringarna. Spörsmälc n rörande 

11 y;1 iiYerl'nskommelser med främmandl· makter om ömsesidigt 

n kiin na ncle av miitbrev tord e även i sin mån ],liva föremål 

l" ii r iive rviiga n de a,. ck s;lldmnniga. 

]) p hittills bestridda kostnaderna hava utgjort 10,843 kro. 

nor 77 ii n' jiimte l,m)8 kronor 89 öre för rnistacle tji.inslgörings
Pt' ll ning;lr. 

i>:o) .'iakkunniga }"Ör uerkstiil/rmr/r• (IV l.lfrcdninq och (IU 

!}iounr{e rw förslag röruncle höjning ov de till avskedat mrms!~OJ! 
Pir/ lilf trin cn utgäende pensioner. 

Pä gr und av s~irskilcla nådiga beslut den 3 sepl<·mber 1912 

()<.:h den 12 december 1913 har uppdrag lämnats å t ledamote n 
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av riksdagens andra ].:amman', regcmentsläkm·cn C. F. Vahl

quist, redaktören O. F. Bogren och r evisionskommissarien J. 

G. L. C. Stenberg att verkställa utredning och avgiva förslag 

beträffande förevarande fråga . 
De .sakkunniga hava avgivit den 9 december 1913 en förs ta 

del av sitt b etänkande, omfattande utredning och förslag t ill 

förh~ittrade underhåll från Vadstena J.;:rigsmanshusknssa för a r 

mens indelta manskap, den 20 april 191-! en andra del, omfat

tande utredning och försing till förhöjning i pensioner för flot 

tans indelta manskap samt den 8 juni 1916 en tredje och sista 

del, omfattande utredning oeh förslag dels bctr~iO'ande skyl

d ighet för marinens värvade manskap att vid viss leYnadså lcler 

avgå ur tjänst och de ls beträffande förhöjning i prnsionerna ål 

sagda manskap. 
Dc sakkunniga hava allts:\ slutfört sitt ·uppdrag uneler år 

1916. 
De kostnader, som utredningen med fört. !'ii r fem te lmntd· 

titeln, uppgå till omkring 20,000 kronor. 

6:o) Saklmnniga för liJlf![JÖrande cw lärslog till allmän 

plan }'ör utfömnde under åren 1915-- 1919 oiJ nyrtnliiggningor 

och nyanskatfningar }'ör stiirkande ou det fasta kustj'örsuaret . 

Den l december HH4 uppdrog Kmigl. ?vfaj:t å t genera l

majoren , numera gcnenillöjtnanten H. G. \V. \Vrangel, ord

förande, kommenclörkaptet1 en av 2:a graden , numera kommcl'l-

diid<aptcnen av l :a graden J-T. H. K. Ericssön , nwjt)l'en , nu

meJ:a överstelöjtnanten ...\. G. N orinder s~-im t ytterligare en ofTi

c<'r vid kustartilleri et att uppgöra förslag till allmiil1 plan fii r 

utförande uneler åren 1915_:__1919 av n y~mhiggningnr och ny

nnskaffningar för stä rkancl e a v det f a !ila ku slförsv:t re!. Chrr

siclöjtnanten Norinder har fr ån och mecl elen 1 oktolwr Hl]() 

<'ntledigats fr{m uppdraget , och har i hans s !ii l il' t i likalla ts 

iivt' rstelöjtnanten H. E. Smitt. 
Med stöd av b erörda nådiga hreY h:t\'a de snkkunniga 

utsett majoren A. G. \Vibom, som av chefen för sjöförsvarsde

partementet utsetts ~~ tt deltaga i de sa kkunnign s arlwlcn. att 

tills vidare iiven tjänstgöra som sekreterare. 
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i"ör fullgörande aY sitt uppdrag ha,-a dc sakkunniga förc

t;1gil resor till Vaxholms och Karlskrona fästningar samt till 

J [iirnösa nd. 
Pa förslag av dc sakkunniga har Kungl. Maj:t beslutat 

an gaende å tskilliga nyanläggningar oeh nyanska frningar m. m . 

Vidare hava de sakkunniga avgivit- yttranden över en del 

t i Il dem remitterade ärenden. 
Kostnaderna för de sakkunnigas arbeten hava hittill s ut

gjort 2:3,030 kronor 82 öre. 

i :o) Sal,;kllnnigo l ör uerl:sliillandc au /örb cr c<lrm clc u/red

ninu och uppgörcindc au fJl'e/imini.irt j'örs~ag beträfl'ande j'rågnn 

0 nz lö nereglering j'ör marinens personal m. m . 

Pa grund av nådigt bemyndigaode den 11 juni 1915 till 
kal lack chefen för sjöförsvarsdepartementet den 17 juni HH5 
Jll :trinövcrkommissaricn C. A. B. Boalt och marinintendenten 

:l\ :2:a graden G. S. vV. Ehlin att i egenskap av sakkunniga 

ili! rii.cta m ed förberedande utredning och uppgörande av prcli
mi niir t fö rslag beträffande frågan om löncreglering för mari 

nczts personal m. m . Sedermera hava dels den 4 augusti 1915 

kommendörkaptenen av 2:a graden O. Lybeck och dels den 

:2 0 november 1915 dåYarande kaptenen , numera majoren K . Z . 

Hi'miJlom tillkallats att deltaga i utredningen. 
Den anbefallda utredningen avslutades med bel~iukande 

oclt fö rslag den 19 januari 1916. 
Kostnaderna för utredninp-en bcliipa sig till sammanlagt 

G, 1-11 kronor 41 öre. 

8:o) So kkunniga }'ör uerksii.illande cw utredning oc h upp

Uiinmcle ou j'örslag beträffonclc anlägga nde au änn11 en torpcd

uerkstud jämte torpedförrådsbyggnad m. m. 

På gru nd av nådigt bemyndigande den 21 januari 1916 till 
kallade chefen för sjöförsvarsdepartementet den 22 samma må

nad komme ndörkaptenerna av 1:a graden J. G. Ekelund och 

C C. A. Fall enius , stationsingenjören C. A. Holmgren och tor 

P~'clinge n j ören E. F. Elmquist att i egenskap av sakkunniga 
hJtriida med verkställande av utredning och uppgörande av 
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förslag beträfrande anläggmHJe av iinnu en torpedverkslad 
jämte torpedförrådsbyggnad. 

Genom nådigt brev den lO mars 1916 utvidgades de sak-· 
kunnigas uppdrag alt tillika omfatta dels utredning, lmruvid~1 
staten själv borde övertaga tillverkningen aY för annens och 
marinens flygväsende erforderliga flygmotore r och huruvida 
därmed i så fall borde förenas tillverkning jämväl av flygplan 
för militärt iinclamå l, dels förslag , som av sådan utredning 
kunde l"öranledas. Genom samma nådiga hrf'v ben'lyndigades 
chefen för sjöförsY<Hsdeparteentet att tillkalla vtterligarc Lvå 
sakkunnig<!, en armen och en marinen tillbörande otricer, för 
att biträda vid utförande av de sakkunnigas så lunda utvidgade 
uppdrag. 

I en lighet hiirmed tillkallade departementschefen den 31 
mars 1916 majore n vid fortifikationen K. A. B. Amundson och 
kommendörkapte nen av 2 :a graden vid flottan G. Unge r aH 
såsom sakkunniga deltaga i ' omförmälda utredning i fråga om 
tillverkning av flygmateriel. 

De saklmuniga hava efter förberedande unclcrsiikningar 
företagit resor inom landet till sådana platsrr, vilka ansågos 
iiga föruts~ittning<H att kunna itrågakomma vid uppförande av 
ny torperlverksbtd i fiircning med motortillverkning och e\·en lu
ellt verl.;:stacl för fl ygmaskintillverkning för arme ns och mari
nens Jwhov. Srdan därefter underhandlingar med Y<'clerhö
rande myndigheter rörande markförviin·, mi.1jligheten fiir er
hållandl~ av kraft, hosliider för arbetare m. n1. inletts , uppgjor· 
des kostnaclsber~ikningar oel1 utfördes ritniugar, varefter de 
sakkunniga elen 17 juli 1916 <wgåvo sitt betiinkande. 

Kostnaderna fiir el<' sak k u n niga ha' a l l ppgått t i Il 7 ,;)0() 
kronor 92 öre. 

9:o) 1\.omlllillen f"ör u crl.-.~tiillnnde nu utredning och nu
viuanclc au lärslag i Inigan 011! llottslntionen i Stocklwlm s skär
värd. 

Den l± juni HH6 uppdrog Kungl. Maj:t åt vicl' <tmira len 
J. \1•./. L. Sidner, ordförande, samt marindirektören av 1 :a gra
den l. J. Falk man , komme11dörkaptenen a v l :a graden i flo t-
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wns reserv H. O. F. Gylden , ledamoten av riksdagens 1 :a kam
mare, fö rlikningsmannen S. H. Kvarnzclius samt ledamöterna 
av riksdagens 2:a kanunare civilingenjören kaptenen vid väg
och vattenbyggnadskåren S. E . J . Li.ibeck och folkskoll~iraren 
]\. N. Hy den att verkställa en allsidig, ur milihir, sjöfartstek
nisk och ekonomisk synpunkt sakkunnig utredning angåencll· 
il cla frågan om flottstation en i Stockholms skärgård samt att 
avgiva de t förslag , vartill utredninge n kunde föranleda. Till 
ko mmi ttens sekreterare ha r förordnats kommendörkapten en a Y 

l:a grade n G. R. Starck. 
KonuniHen har under år 1916 avslutat sina förberedande 

undersök ningar å vensom terriingundersökningarna å dc p l al 
ser, som ansetts böra ifrågakomma för en stationsanläggning. 
Deta ljarbetet med uppgörandet av de olika förslagen till sta
tions- oc h varvsanläggningar har påbörjats, men är ännu ej 
avslutat. Unelerhandlingar om förvärvande av för anläggnin
ga rna erford erlig mark hava påbörjats och för vissa av ifråga
kommande platser avslutats. Utarbetandet av kommittens be
liin kande har påbörjats i de delar, detta m ed hänsyn till arbe
lenas fortskridande varit möjligt. 

Kostnaderna för kommiltens arbeten under år 1916 be
rii knas approximativt komma att uppgå till omkring 27,000 
kronor. 

1 O:o) sakkunniga lär uerksliillunde (IV förnyade teknisl.:ct 
ul re rlningur rörande vissa nwrina försuarsbehov. 

Pft g rund av nådigt b emyndigande elen 14 juni 1916 till~ 

b il ade chefen för sjöförsvarsdepartementet samma dag vice 
:1 mirale n \V . Dyrssen , orclförnnclc , kommendörkaptenerna av 
2: a gra dP n O. E. Lybeck och G. Ungf•r, marindirektören av 2::t 
graden J. Lindbeck och m<tjoren virl kustartilleriet K. Z. Bön 
ill om a tt såsom sakkunniga biträda m ed verkställande aY för 
nya de 1ekniska utredningar angående de marina försvarsbehov, 
som , Pn \igt vad krigets erfarenheter gisil vid hand en , i fr~imsta 
l'lun m et hord e tillgodoses. 

De sakkunniga hava den 15 augusti 1916 avgivit sitt be 
Iii n k a n dc. 
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Utgifterna för de sakkunnigas arbeten hava . uppgått till 

1,575 ]u~onor 77 öre. 

1l :o) sakkunniga j"ör vcrl.:ställande av utredning 

ovseende bel ri.ifl"cmcle vorvsdrij"tcn vid j"loltcms station i 

krona. 

viss t 
Knrls-

På grund av 1\ådigt bemyndigande den 21 juni 19ll) till

kallade chefen för sjöförsvarsdepartementet den 1 juli sanuna 

är komn1endörcn Yid flottan A. B. Juel, ordförande, direktören 

H . G. E. Hammar, ledamolen as riksdagens 2:a kammare, re

daktören .T. A. Ingva rsson och marindirektören av l :a graden 

S. Pauli att biträda med utredning rörande ej mindre lämplig

heten :tY att ordna varvsdriften vid flottans station i Karlskrona 

så, att varvet sattes i stånd att utföra reparation och nybyggnad 

av andra för staten avsedda fartyg än krigsfartyg, än även de 

:\tgärder, som härför kunde bliva erforderliga utöver dem, vilka 

angivits i ett av s~irskilda kmmnitterade för utredning rörande 

utvidgning och modernisering av nämnda varv den 23 mars 

19.15 avgivet betänkande. 
Dc sakkunniga hava i studieändam.å l bcsi.ikt varv och verk-

städer i Göteborg och Malmö. 
En del utredningar av statistisk natur hava slutförts och 

de sakk~umigas betänkande helrätTande uppdragets förra del 

har delvis utarbetats. Den tekniska utredningen, för vars ut

förande biträde anlitats dels av f. d. professorn vid Chalmerska 

institutet A. H. Lindfors och dels av personal vid flottan s van : 

i Karlskrona, är ~i nnu icke avslutad. 
Kostnaderna för utredningsarbetet hava hittills uppgått till 

mnkring 4,850 kronor. 

Bland övriga kommitteer, som av Kungl. Maj :t blivit till

satta, märkas följande, vilkas arbete beröra marinen eller om

rådet för I\ungl. Örlogsmannasi.iUskapets verksamhet, ni.im· 

J igen: 
På föredragning [tV chefen för justitiedepartementet: 

sakkunniga för siralflagstiftning angående ensl.:ilds för

bindelse med j'ri.immande makt m. m. 
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.J ii m likt nådigt beyndigande den 7 december .1915 tillkal

Jade chefen för justitiedepartementet revisionssekreteraren Al

gol Bagge, professorn vid universitetet i Uppsala Folke p :son 

\Vetter oc h docenten vid handelshögskolan i Stockholm Sven 

Brisman att såsom sakkunniga inom ckpartementet biträda vid 

1 crl,ställande av utredning rörande dels omarbetning och ut

,·idgni ng aY gällande straiTiagstiftning i fråga om enskilds för

iJi ndelsL' med fränunande makt m. m . dels ock strafl'beläggancle 

:tv samhi.illsskadligt konstlat åstadkommande av knapphet på 

fö rnöde n heter ell er begagnande a v sådan knapphet. 

De .sakkun~1iga ha.~a under våren l 916 utarbetat förslag till 

lag angacndc VIssa uttastelser rörande införsel och utförsel av 

Yaror m. m. samt lag om ~indradlyde l sc av 8 kap. 25 § straff

lagL'n iivensom avlämnat utredning angående straff för sam

häll sskadligt konstlat åstadkommande av knapphet på förnö

denheter m. m. 

Diirji-imte hava under vären 1916 Bagge och \Vetter utar

hdat fö rslag till författningar i därmed sammanhängande äm

nen, nä mligen förslag till förordning om straff för olovli"' varu

utförsel m. m. samt till lag om förhud i vissa fall m~t fort

-~kafl'ande av gods med svenskt fartyg mellan utrikes orter och 

Jag om utsträckt tillämpning av lagen den 6 mars 1916 om 

f'örl~ud i vissa fall mot överlåtelse av svenskt fartyg eller andel 

dan samt mot tidsbefraktning av fartyg. 

Kostnaderna för de sakkunnigas arbete har uppgått till 
2.802 kronor 17 öre. 

På förs lag av chefen för lanlförsvarsdepartemcntet: 

SuJ,:kunnigaJ'ör verkställande av utredning och utarbetande 

<w /6:sl~g angående vissa vampliktigas tjänstgöriirg. 

l'.nhgt nådigt beslut den 17 september 1914 bemyndio-ades 
l'lwr · f .. 1 r·· · " 
l· t~1 or ant orsvarsdepartementet att tillkalla högst tre sak-

,t~nmga personer för att inom departementet biträda med verk

st:_ll_lande av utredning, huruvida sådana för förseelse mot den 
1111 hFin ·L· fl'l • . ' ' s ra agen upprepade ganger straffade värnpliktiga. 

~-lika kunna antagas öva ett demoraliserande inflytande å öv

ltga Yiirnpliktiga, lämpligen må kunna, avskilda från övriga 

Tidskri ft i Sjövi.isenclet . G 
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värnpliktiga , vapenövas för sig själva eller användas till himp

liga för statens räkning erforderliga arbeten , :1vensom utarbeta 

det förslag, vartill nä m n da utredning kunde giva an ledning ; 

och utså;:;·os härtill leda molen av riksdagens första kammare. 

vice häradshövdingen L. (;. Gezelins, ledamoten av riksdagens 

andra kammare, handlanden Hj. \ Vijk och mnjoLTil vid Väst

göta regem ente C. A. G. Lincl!~ ncrona . 

På grund av s~ir s kilcla nå diga lwmyncligande n den 19 

februari och den 17 december 1915 har chefen för lantförsavrs

clepartementet vidare uppdragit åt kaptenen v id flottan F. Th. 
E. Fevrell att under viss tid eldtaga i de s:~ kkunnigns ifråga

vara nde arbete. 
Jämlikt nådigt bemyndigande den 17 december 1915 har 

ch efen för lantförsvarsdepartementet anmodat de sakkunniga 

att i sammanhang m ed ovan angivna uppdrag verkställa utred

ning och utarbeta försing i berörda hänseende ji.imväl b eträf

fande det vid krigsmakten fast anställda manskapet. 

Uppdraget ~ir ännu ej slutfört. 
Kostnaderna för de saklomniga uppgingo Yid l91G års 

utgång till 7,5 7'1 kronor 55 iire. 

Sakkunnigo )'ör uerl.-shillorHLe uu utredniw.J och avgivande 

rw )'örslag röruncl e Ll/1(/erbrJ'iils lJ efotcll'(ln ti ll officer och r eser u

o[J'icer. 
Enligt nådigt heslut den 17 september 191± bemyndigades. 

chefen för lantförsva rsclepartemente t att t i likalla högst fyra 

·sakkunniga personer för att inom departementet verkställa ul

l·edning angående ck omstfin digbete r , uneler vilka personal i 

underbefäls ställning vid arm en o c. h m.ari n en v id y ngre å r må 

kunna befordras till officer och rese rvoflice r, ävensom a vgiva 

de t förs la g, ntrtill nämnda u tredning kunde giva anledning; 

och utsågas härtill överstelöjtnanten vid Livn•gementels gre

n adji.irer G. Hedengren , ledamoten a v riksdagens andra kam 

mare, redaktören A. J. C. Chri s tiernson oc h fanjunk:1ren vid 

Kalmar regemente C. G. Andersson. 
Sedan överstelöjtnanten ' H edengren på cliirom gjord an

hållan entledigats från ovannämnda uppdrag, utsågs i hans 
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stiille till sakkunnig översten i armen, överstelöjtnanten i Svea 

livgmcle G. Bouveug ; och uppdrogs åt den sistnämnde att i 
egenskap av ordförande leda de sakkunnigas förh andlingar. 

En ligt vad dc saklmnni gas ordförande meddela t ha r arbt•
ll'l: med ifrågavarande utredning ~i nnu icke hunnit påbörjas, 

cniir ordföranden varit upptage n dels med studier rörande offi

c!'rse rsättningen under krig vid uWinrlsk armt\ dels med a ndra 
u f redningsarbeten inom lantförsvarsdepartem en tet. 

För ifrågavarande utredning hava intill utgången av år 
1\Jl6 icke några m ed el utbetalts . 

Sakkwmig för uerkstiillrmde au utredning och utarbetande 

rw {örs /ag i fråga om j'ön'indrwl telmik vid w·betel ino111 nrll
f t'iringse:rpeditionerna m . 111. 

Genom nådigt heslut el en fi februari 1915 bemyndigades 
cht•l'en för lantförsvarsdeparteme ntet att tillkalla högs t två per

son<'r, j~im te erforderligt hi träde, för att verkställa utredning 

och :1 v giva förslag i fråga om förändrad teknik vid a rbete t inom 

ru llföringsexpeditionerna m. m .; och anmodades marinöver

kommissarien C. A. B. Bonlt att m ed bit6ide av kaptenen i in

t!'ndenturkårens reserv C. M. The lander verkstiilla ifrågava 
ra n de uppdrag. 

Uppdraget är numera s lulfört. 

Kostnaderna för ifrågavarande utredning h:wa uppgå tt till 
7 ,.>4:~ k ronor 74 öre. 

."i((khmnig }'ör uerkstiillnntle rw utredning och avgivunr/e 

rt u förs lag i fråga om viss(( 1'ir zdringar i inskriunings)'örord
ninyen. 

(1t> nom nå digt b eslut den 10 december 1915 har c hefen 

t'ii r lan tförsvarsdepartementet bemyndigats att tillkalla högst 

l\·a sakkunniga personer för att inom departementet bi träda 

tn~·d. wrkställande •'av utredning samt avgivande av förslag b e
lrall:lnde de ändringar i gii llande in skrivningsförordning, vilka 

lord!' böra vidtagas med anledning av elen 3 december 19L> 

ll~.t'~inlad förordning angående kyrkoböckers förand e; och har 
<l:. rtill utsetts majoren C. :M. L. Ljung,Ya ldh . 
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Uppdraget är numera slutföTt 

Till den sakkunnige hava vid 1916 å r s utgå ng icke några 

m edel utbetalts. 

Sab:kunniga för yrcwskning cw lärslog iill förändrad tck

nil..: uid arbetet inom rallföringsexpeditionenw. 

Genom n ådigt beslut den 11 februari 1916 bem yndigades 

chefen för Jantförsvarsdepartem entet att tillkalla högst fem 

sakkunniga personer för granskning av förslag till förändrad 

teknik \·id arhetet inom rullföringsexpeditionerna ; och utsågos 

härtill översten i sjätte arnH~fördelningens r eserv frih erre C. A. 

Fock , kommendörkaptenen av andra graden i flottans r esen · 

F . Carlson , majoren i armen , kaptenen i Hallands r egementes 

reserv C. L. von Mentzer , kaptenen vid Hälsinge regemente 

P. vV. Genberg och unelerlöjtnanten i armen J. G. Malm. Seclan 

majoren von Mentzer avlidit, tillkallades i hans ställe överstc

löjtnanten i armen, majoren . i Jönköpings regementes reserv 

C. S. T. Gyllensw~ird att såsom sakkunnig deltaga i b erörda 

arbete. 
Dc sakkunniga hava inkommit med bctänk:mde i ~.imnet. 

Kostnaderna för cte sakkunniga ha va uppgått till n, 150 

kronor 82 öre. 

Saklwnniga j'ör prörming au ansökningar rörande LLJ1psko1' 

för värnpliktiga m ed inställelse till tjänstgöring uid mobilise-

ring. 
Seclan Kungl. Maj :t elen 21 januari 1916 utfärdat kungö-

relse angående uppskov med och frikallelse från inställelse till 

tjän stgöring vid mobilisering för vissa värnpliktiga, bemyndi

gades chefen för lantförsvarsclepartemente t genom nådigt be

slut elen 11 februari 1916 att tillkalla högst nio personer jämte 

sekreterare för att enligt av departementschefen ulfärclnd in

struktion i egenskap av sakkunnig biträda vid prövningen av 

ansökningar om uppskov fö1· värnpliktiga m Pd inställelse till 

sadan tjänstgöring; och utsågos härtill generallöjtnanten i ge

neralitetets reserv A. F. von Matern , överstarna i sjätte arme

fördelningens r eserv C. G. A. Bergenstråhlc oc.h friherre C. A. 
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f ock , kommendörkaptenen C 13 St . ·I- k ' · '· m c , , ·ommerserå l·t C L 
F. Hiibnc r, direktören M Carlson r . c c. ' · · 

... ;· . . .. . . ' , c lSponenten A. l. Swartlinu 
\ ' CI ks!.t llande dn ek to ren 1 Nya '\l t• b .l t> • 

• .. c • { Je o ae-et Atla s G J ·1 J 
son sa mt chrektore11 E • lndeb t v · • a ~o ) S-
. . . . ''· . c ou. 

Kommissionen har Jmmerl sluu·· ··t ··t 
J' '. ' , . . .. . ' OI sJt uppdrag. 
\.OS tn ,~?etna for kommissionen hava LIPP"'~ tt 

kronor 10 ore. ,.,c~ ti ll .">_16:! 

Sakkunniga för JitÖVning ( IU . ··t· . .. On8o .~ungur rorund e . r · 

m ed och /rikctllels e /rån imt .. 11 l· 'fl . .. .. . · upps1..:ou 
~erill'f / ör uisw ua··. z·J .. u e se il t/(tnstgonng vid mobili-
. , · z n p r azya. 

Genom nådigt hes lut den ') 3 t J 
.. - < se p cm Jl'r 191() b >m r 

des chefe n för lantförsv·usd • , ·t . . e yn<. Jga-
··· c cpcu emcntet att tillln lh h .. a ·t fr 

persone r .J:tmte sekretcrare för , tt. . " c O::,S u 
trii da vid prövn· " , .. ,l . 1 egenskap av sakkunniga hi ·· 

lll::,Cl;J ,lv ansoknma•l · ··· 1'1· l .. 
n januar i 19'16 .0 d . ::,<l ' .JHn1 ].,t nlngore lse den 

. , angaen e upskov m ed o l f .l Il . 
stilliP!se till fän ta .. . · . · · c 1 n W else från in-
. J s ::,Oimg VId mobiliserin a C . · ., .. .. 

tr Qa ; och ut·s·oluos ].la·· ·t'l] t> 01 VJ SScl varnpltk-
v • ' t> · 1 c l I rren era l · · 

H F H lt .. t> c maJoren J generalitetets resen 
· ~. u , overstarna i S].ätt' . "f' .. ·d . · 

·\ B , ·o-' .. . o • • , • e arme or chungcns reserv C G 
. . < l ,.,t ns ll ah lP och f n herre C A F k . . . . . 
li llerid N. G. H \V , .. . ·· · · oc , kaptenen vid knstar-

' . . .. . cnn etshom , kommerseråde t E L F H .. J 
Hl l ' <hrektoren , juris kandidaten M , . . . . . . . u)

r .. S\.Yar tlin cr verksFilla l d' l .. . .Lulson, <hsponenten A. 
, " ' . ' n c e . I re do ren l N ·t Al· f J 

G .. Jacobsson s·nnt d. l t.. E " y, 'Je )Oiaget Atlas 
. , " Jre' oren '· A. Jndebetou . 

l:ppdragc t iir mimera slutfört. 
lfn iftp · • 1··· 

l
.. ;:-, 1 n.l or de sakkunnicra 1 
'' onor. ;:, lava 11 ppgått till 2,870 

Sul•ku nnigo }'ö . i . l 
. 7. . I Il ur )Cinnde rw fönloo till .. l·· . . . 

8" n uninusfo·· . . 1 . . · u U/1 ( LLll()Or 1 111-

·"· z 01 ( mngen. · · 

(;<'n om nådigt bl'slut elen 97 l- . l . 
l· h(' f(•n för l ... . ~ o do .>er 1916 bcmyndigad,·s 

s~ i k kunJ I .. , anHorsvm·.s.departcm entet att tillkalla h·ö·•st , fv,~·· t 
t g a p ersoner J · tt · · t> • · ' 

uta,·IwtnrJ,dct , f' .. OI .a lnom departementet bitriida Yid 
. · .tv orshn· t 11 -f l · 
IIJ skriYni nnsf ·· . el .· ' t> t et orc erhga ändringar i giillande 

l 
t> Oi or tun u · och utså" h .. l'll ' 

ands r ,
0 

to ' · ::,Os a r J ma j oren vid y :irm 
r.- · l,., emcnte G. J. F. B .... t· ·· _ · . . c -
c. c ('· ·l . .1° 1 ns rom , J,aptenen nd flotta J 

'. ,.lJ s so n Sch t .. J . 'n . 
. . - . en rom oc l kan slisekreteraren i lnntförsvars·· 
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de partementet G. A. Åkerman varjiimtc ål majoren i armen, 

kaptenen i Upplands infanterircgeentcs reserv C. M. L. Ljung

waldlt uppdrogs att 11ndcr Yiss kortarl' tid deltaga. i d c sak

kunnigas arbeten . 

Uppdraget iir numera slutfört. 

Kostnaderna f'iir dc sakkunniga haYa uppgått till 612 kro

HOr 80 öre . 

På l'i.irPdr:tgniltg :tY chden fiir civildepartementet: 

Suk kunniga för utorl)(' f(lnde rw f ön;/ og till l ufttrnfi /.'förord

ning för Sverige. 

Jiimlikt bemyndigande den 24 juli 1914 har chefen för 

civildepai·tementd uppdragit M professorn , juris doktorn T. 

Engströmcr, 1J ppsala, :Hl, i egenskap :n· sakkunnig, inom. ~e
partementet bitriida med utarbetande nv förslag till lufttraflk-

fiirordni ng för Sverige . 

Därefter har chefen för civildeparlcmcntct, järnlikt beriirda 

bemyndigande, den 21 januari 191(1 uppdragit åt majoren J. G. 

Sy!Yan oc h kommendörkaptenen as andra graden G. Unger , 

Stockholm, ~~u ji.imte professorn Engslrömer bitriida med ut

:trlwtande av förcniimnda förslag iivensom utsett löjtn:mten B. 

V. L. Jacobsson att yara sekreterare hos de sakkunniga. 

r fn\ga om kommissionen har mcctdelats, att förberedande 

utkast till lufttrafikförordning und er ~n 1916 utarbetats så niir 

som på vissa områden, i s ~' nlwrhet frågorna om visitation och 

lwh:mdling av utliinctsk1, till Sv<•rige inkommande luftfartyg. 

De kostnader, kommissionen intill 1916 års utgång mcd

fiirl för statsverket, uppgå till omkring 1,000 kronor. 

På föredragning as chefen l'ii r finansd epnrtcmentC't: 

Sukkunnig(l för utrcrlninu nngäcnde utuecl.:ling fW sjii/ur ls

j'iirhindcls erna mellan Suerigc och Hyss/and. 

Den 29 septcm her l \H l t i likallades :w chefen för finansde

pa!'lemcnte l sakkunniga med uppdrag att verkställa utredning. 

hu r u sjöfarts förbindelsen nwllan Sverige och Ryss land må ku n

na v itc rligarc ulYccklas m. m. 
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De s:1kkunniga ~iro: f. d. generaldirektören Alfr. L:1o·er

ll cim. Stoc kholm (ordförnndc) , f. d. generaldirektören F. v~ H. 

Pegclow, Stockholm , kanslirådet C·nl HulloTen St 11 1 
, . . ... .. -. t> , o e ' 1 o n1 , 

J,yraehet cn 1 prnvagsstyrelsen Nil s Ahlbcrg, Storkholm, samt 

genera lkonsuln Olof A. Söderberg, Stockholm. 

De sakkunniga ha va år Hll6 samma ntriitt under februari 

m:trs. j uni. oktober och decemlwr, oeh hava diirYid kommi~ 
ti ll eldi niliva beslut angående sina utredningar. · 

l~ostn:1dcrna för i fråga varande u trednin~ ha va i n till 1916 

:'t r" ulgang uppgått lill omkriqg 20,000 kronor. 

.. ·:(lkku:wi~a /ör bilrude vid l>eredninaen av j'iirslog till 

m11lrmgar 1 S.folagcn m. m. 

Sedan den av KungL .Maj:t den :21 december 1906 tillsatta 

:-; ji il'a rlssii.hrhetskommitten elen 16 december 101 o· .· .·l l 
:. . . · . " avgtvr >e-

ta nkande med förslag till iindrinoar j SJ' iil:><.,c11 111 .. t 
b . "t> . 111. , S<ll11 

konlnH•rskollegium elen 24 at1n·usti 1CJ19 ·1va1·,,1·t 11 tl fl- t d · 
• :-. • · - , b . ... an e 1 an-

lcdnlllg :lY behinkandel, uppdrog I\ungl. Maj:t den 4 oktober 

19 12 al kom merserå det Car l Malmen och advokaten Eiiel Löf

fi"1'11 att inom .iustitie- och finansdPpart emcnten biträda vid 

lwredn i n gen m· ifrå gavara n de i.irende; och uppdron K u no l 
'\lfa:·r vid ·t·· l· 19. . · .- o . . · h h· 

. :'· • H c c n ,tugush 191.) at revLswnssekrclera ren Erik 

L !l~t•n])(' rg att jåmh• Malnu'- n och Liifgren inom finansdcpar

lt:menlel bitri.id:t vid ul:trbetandct av förslag till :tdministrativa 

1 or! atlninga r rörande sjöfartssii kt•rhclen m . m. 

Fra n hörjan av Hl16 till den 8 juli har Lilienlwru varit 

Ill a n '·iise nlligare avbrott sysselsatt dels med närman•
0 

utfor

lll :Lndt• '1\' vissa fö · ·J ·t' l! } t" 
• · • IS ng 1 )t•s ammt'lscr rörande s jöfartssäker-

!wtt•n ":irshlt · 1 o f' d · · 
• ·' • ~ V<LC angar or .nngarna för s jiifolks anställnino 

dl'! .~ twk m ed \'tterlJ'n·.-.I·e " J'" ·] · · · 1· .. . J · " ' 
, . .. . n" t> .. ns ,m ng oc J OYerar )elmng av förut 
<l\ lamn·1 d e f"'· ·]· · fil ,... d. · ' 

. • m s ag 1. oror n 1ngar: angaende vissa åtgärder 
lll n! hr·1 f" · t'll" · ' • or Is , om L agg till förordningen angåC'nde Mgärde r 
11101 omhordi=t' uall.lll 0 s· t .o d. · ' .. 

. <t>o . b · dill angaen e nssa atgarder för riidd -
llt 1\ .,. lll' . ... .. l . . 

"' . SJon.oc m. m. , 1 Y!lket arbete :Malmen tiovis deltagit. 

l
. L nde r hden före den 8 juli 1916 sysslade Lilienberg , -j . 

c" r t• nwd .:· tt d . . ,o . . . . • • .. , 
:; , uppsa au e "' nc1d1g propos1L1on rorande IaO' om 
•.11(11';\d l , l l ' . . . .. b 

~c<' se ;1\ s1sta slyeket 1 o\·crg:'\ngsbestiimmelse rna till 
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lagen den 16 oktober 191-! om tillsyn tt fartyg samt föredrog 

lagförslaget inför lagrådet. 

Efter den 8 juli 1916 till årets slut har något egentligt 

arbete för ifrågavarande uppdrags fullgörande icke förekomm it. 

Under år 1916 har Löfgrcn icke deltagit i arbetet. 

Uti förevarande uppdrag torde Yidare huvudsakligen ingå 

"nlnsknin<,. och överarbetnin.!! resp. utarbetande av förslag till 
n b ,_, 

• 

författningar, som kunna föranledas av förut avgivet förslag tilt 

förordning om trälastmärke å fartyg, av vissa från chefen för 

nautisk-meteorologiska byrån införväntade förslag till närmare 

bestämmelser i fråga om fartygslanternor och fartygskompas

ser, av ett utav en internationell skandinavisk delegation nu -~ 

mera uppgjort förslag till författning om transport av farl iga 

skeppslaster m . m., så ock av andra framställnirigar eller för

slag inom den närmaste tiden på förevarande område. 

Kostnaderna hava intill 1916 års slut uppgått till omkring 

28,500 kronor. 

Slutens krigs/ ör säl> rings h' o nzmission. 

Sedan Kungl. Maj:t den 17 augusti 191-! ulfiirdat förord

niuu om statens meddelande av s ·1öförsi.i.krin!! mot krigsfara, i 
n - . ... .~ 

, ilken förordning bland annat föreskrives , att frågor om krigs

försäkring skola handUiggas av en kommission, förordnade 

Kungl. Maj:t samma dag, att denna lwmmission , som omcdel ~ 

bart skulle träda i Yerksamhel , skull e henämnas statens krigs

fiirsiik ringskommission. 
Ledamöter i kommissionen äro: landshövdingen Eric Bir·

gcr Trolle, ordförande, iiYcrdirektören Paul Johan Gerhard 

Laurin , Yiee ordförande, direktören Hjalmm~ Blomberg (såsom. 

företrädare för rederin~iringen ), direktörerna Harald Andersson 

och Einar Lange (såsom före! rädare för sjöförsäkringsgivamal 

iin·nsom kommerserådet Gunnar Dillner och byrikhefen Thor

,.:tld Fi.irst. 
Kommissionen h:tr under :h 1916 fortsatt sin n•rksamh et 

efter samma grunder som förul. Sammantr~idPn hava hållits 

yarjc helgfri dag, v:n·vid 5,0-!6 försäkringar meddelats å fartyg: 
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till sam manlagt belopp av 986, ,175,354 kronor samt 18,921 för

slikringar å varor till sammanlagt belopp av 607,213,481 kro

nor ;~ öre. Kommissionen har under året kontant uppburit 

t 2,9.J.9,848 kronor -!9 öre i kaskopremier samt 13,702,583 kro

no r 22 öre i varupremier, varifrån avgår under samma tid 

ristornera de premier 727 ,30~~ kronor 65 öre. I ersättningn r 

d 
o 

L 

ha va u n er aret utbetalats till försäkringstagare å kasko 

6,017,502 kronor 57 öre samt till försiikringstagarc å varor 

8,5:30,651 kr?nor ~2 öre. Under beslagsanspråk ~iro yttcrligan· 

nt ror k Ya rhallna 1 England för cirka 50,000,000 kronor samt 

i Tysklaud för cirka 2,000,000 kronor, rörande vilka slutlig·a 

pri srii tt::don~.ar iinnu icke föreligga. Dessutom hava åtskilli~a 

l~tr lyg Ja nwal kvarhållits under heslagsanspråk. 

För bevakande av kommissionens talan inför vcderhörand<· 

engels k prisdomstol hnr kommissionens sekretcrare under året 

nn drr olika tidsperioder uppehållit sig i England. 

Kostnaderna för kommissionens verksamhet, som bestritts 

med tillgängliga räntemcdcl, hava under året utgjort 180,882 

k ron or -!8 öre. 

1\ rigs bereds k a p sko m missionen. 

l· D:·n . 17 clece~nber 1915 har Kungl. Maj:t uppdragit åt en 

'
01 11 111 Isswn att VId behov i samråd med statens krio-smaterhl-

h JI . . l . n c 

' mss w n, {.ngsförsäkringskommission , industrikommission 

nc~1 ha ndelskommission utreda frågan om rikets ekonomiska 

kn "sh<TPdsk·1p 1 f.. ) 0 
• 

. n ' oc 1 ors a a v utreclnmgcn föranledda åtaåreler 

' d t> n må . o d . , . l- f' . .. . o , 
. . n sa aiM JC ,e alla mom granserna för n~imnda kom -

111 5s.toners uppdrag; börande därvid yttrande och förslaa även 

avgivas om det s~itt , varpå iirenden om den ckonomiska
0

krigs-

lw n •ds l·" p 1 J · f' · · 
· '" l'll s w a 1 · ramtiden handliiggas. 

T ill ledamöter av kommissionen har KuncrJ. Ma ·1 :t förord -
ll :1 t · r 1 . . .. o 

b . 

· · < · l,ammarrattsradet Conrad Carleson ordförande d·-
n· kt.. . ' , 1 

or<'n .John Fredholm , professorn Eli Heckscher sch·cte-

l"l r p l ' ' 
,.' ' a 't ua rien Otto Edvard Fridolf Järte, n-ods~iaaren Gustaf 
•)l'dp ·l l .. . ... . b b 

h·" .. 
1 

lO .. m ' . overmgenJoren Axel Fredrik \Vahlberg och vice 

'
11 <~ds hovdmgen Marcus \Vnllenbcrg. 
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Kommissionens arbete har under året fortgått oavbrutet, 

med undantag av ett uppehåll i sammantriidena på omkring 

två månader under sommaren. Sammanlagt h:wa 51 proto

kollfiirda smmnant6iden med kommissionen i pl enum avhål

lits . Arbetet hnr emellertid till Yiisentlig del varit förlagt ti ll 

ett flertal subkommith~er, som vm·it i verksamhet lm der längre 

eller korhtre perioder av året. Till dessa subkommitteer har 

elen förberedande behand lingen av åtskilliga med den ekono

miska Ju·igsberedskapen sammanhi.ingande huvudfrågor hän

,·isats. 

Subkommittet>rnn i.iro följande: 

n) Subkonunitten j"ör vissu lrtgfrdgor. 

Subkommitten tillsattes den 13 januari 1916 samt blev 

på krigsberedskapskommission ens försing gemensam för denna 

och krigsmaterialkommissionen. J subkommitten ingingo som 

ledamöter från förstnämnda kommission professorn Heckscher 

och godsägaren Sederho lm samt från luigsmaterialkommissio

nen överstelöjtnanten A. I. Lyslröm och kaptenen E . Nordlund 

j~imte kaptenen E. Bredberg som suppleant. Såsom juridisk 

sakkun nig medverkade hovriiUsrådet Nils Edliug. 

b) Subkommitthz / ör frågor rörllndc branslc och oljor. 

Den n a subkomm.itte tillsattes den 1 februari 1916 med 

uppgift att utrecln den ekonomiska krigsberedskapen beträf

fande kol, annnl bränsle och smörjoljor. r densamma ingingo 

som ledamöter från krigsbereclsknpskommissionen direktören 

Fredholm och professorn Heckscher samt, efter gjord hemstäl

lan om medverkan från industri- och krigsrnaterialkommissio

nerna , frå n industrikommissionen komm ersrådet G. Dillner och 

l"rån krigsmaterialkommission en marinön•rintendenten H. F. 

Lindberg och överingenjören A. \V:1hlberg. 

c) Subl;ommitten j"ör liusmecle!sfrågor. 

Beslut om tillsättandel a\· denna subkommitt(~ fattades av 

krigsheredskapskommissionen elen 8 februnri Hll(i , och hem

s t~illdes till stalens livsmedelskommission om dess medvC'rkan. 
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Alt ~asom lcd:uuöter ingå i subkommiLLt~ n ulsågos av krigshe

redsk:tpskommi ssionen dess ordförande kammarrättsrådet Car

Jrsso n. sa m l professorn Hecksche r och godsägaren Sederholm. 

\:trj iin!le p3 lw mmiss ion ens framställning chefen för finnns

dep:t rlem entl'l t i lika ll:t d(• ledamoten a v riksdagens andra kam

maiT, rl'd:tktiiren A. C . .J . Christi ~·rnson och sekreteraren i Mal

möhu ~ lii ns hushållningss~illskap J. G . .J:son Leufven all såsom 

led:t miit('I' ingtl i subkommitten. statens linmedclskomm is si on 

l!ts:1g sa sorn rC'pn•sent:1nt i subkommitten sekreteraren , f il osofie 
do ktom "\f. "\1areus. 

d) .'iu bkommitt(; /ör kreditfrågor . 

Suh kommill(:n Lillsalles den 7 mars 1916 med professorn 

Heckscher och Y. h~irndshövdingcn :iv[. \VallenbPrg såsom leda

miiln frfl zt krigsberedskapskommission cn. På hemställan a,· 

kommissi onen Lil!k:tll:tdes dessutom av chefen för finan sde

parteme ntet såsom ulomståeiJde snkkunnig:a sekreteraren i 

Sn•nsk:t banl-föreningen Ch. R. Dickson, ledamo-ten av riks

dagl'n~ första kmzmare, han kclirektiircn L. A. H edenlund samt 

IJ:mkinspcktön·n J. G. F. Yon J\rusensli('rna . 

l'i S ubl;onzmi!Nn för fwnrlcls- , sj ö/orts- och full/rägor. 

lkn na suhkommiUe tillsalles den 7 m :trs 1916 fö r be

han dling a v handels-. sjöfarts- och tullf"rågor, i den m ån dessa 

sanl!n :tnhiinga mt>cl elen ekonomiska krigshr;redskapen. Sub. 

komz ni tt(·n s:tmm:ms:tlLL'S av direktören Fredholm , professorn 

1-kc ks<"ill' r oc h godsäg:t ren Sedl'rho1m frå n krigsberedskaps

kom nJ issi ozwn .~:11nt konsuln l\. G. \V eLterlund och leclamö

l t~rn ;, :t,· r id:tgcns andra kammare grosshandlaren Nils vVink

ll'r oc h rcdakliirPn C. E. Sn•nsson , ,·ilka tre sistnämnda på 

knm missio nens 1H·msliill:lll tillkallades :tv chcfC'n fiir finans 
dL'pa rh•nwnlPl . 

fl Su bl.:onunitten för socio!o /rågar lilh:tlles el en 7 mar:; 

Hl]() med up pgift aLL utreda frågor rörande socialpoli Liken 
uciz nr lwtsmarkiJndens organis:rtion, i den mån dessa frågor 

\:tn l!n anhang med det krigsberedskapskommissionen li.im-
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nade uppdraget. Subkommitten består av professorn Beck

seh er och aktuarien O . .Järte, utsedda av krigsberedskapskom

missionen, samt kaptenen Carl Bcnnedich, direktören G . .Ja

cobsson och byråchefen G. Buss, tillka1ladc av chefen fö r 

fiinansdepartementel dter krigsberedskapskommissionens hem

ställan, samt dessutom av J;;aptenen E. Bredberg, utsedel av 

krigsmaterialkommissionen. 

Sammanlagda beloppet av kostnaderna under år 1916 för 

krigsberedskapskommissionens verksamhet utgör omkring 

30,000 kronor. Några utgifter i form av hyra har kommissio

nen ej haft att vidki:innas, enär handelshiigskolan avgiftsfritt 

stäl lt lokaler till dess disposition. 
På fö redragning av chefen för ecklesiastikdepartementet: 

Kommitten j"ör utredninrt angelende utj"öronde cw en grad

miitning på Spetsbergen. 
Genom nådigt. h eslut den 11 mars 1898 tillsatte Kungl. 

"Mnj:t en kommitle med uppdrag att, därest kejserliga ryska . 

regeringen utsågc en kommittc för att träda i förbindelse med 

en svensk kommitte för uppgörande av plan för utförande 

under den n~irmast.e framtiden på Sveriges och Rysslanels ge

mensamma bekostnad a\' gradm~itningsarbeten på Spetsbergen 

m. m. , för niimnda iindamål förha11dla m ed ryska kommitten 

och särskilt beriikna den kostnad , som det tilltänkta företaget 

skulle medföra för svenska statsverket, samt avgiva under

dånigt förs la g til l de åtgärder, som för ändamå lets vinnande 

borde av SYerige vidtagas, ii.v('nsom att m ed uppmärksamhet 

följa dess fortgå ng och inkomma m ed dc framshi lininga r, Ya r

till anledning kundl' förefinn:ts. 

Till ordförande i denna kommittL~ nlsågs dåvarande H . J(. 

H . Kronprinsen, Sveriges nuYarande Eonung, och till lccla

mötl:'r förordnades professorerna friherre :\ .. E. Norden sk iöld, 

P . G. Rosen , Liclingii ,·illastad , H . C. Dnner, Uppsala, oc h G. 

Yfittag-Leffler, Djursholm , lä rare n Y id stock h olms högskola, 

llllllH'ra profesosrn friherre C . .J. De Geer, Stoekholm , samt 

lektorn , numera p rofessorn E. ;hiderin , Stod;;holm . Komm it

ten he mynclig~ldPs diirj~imtf' :1tt. om den så aktade nödigt. å t 
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sig anta ga e11 sekreterare· , vartill den 11 mars 1898 utsågs 

fil osofie doktorn , numera professorn V. Carlheim-Gyllensköld. 

Stockholm. Kommittens ledamöter friherre Nordenskiöld. Ro

sen och Dnner avledo, den förstnämnd e Hl01 , Rosen år 1913 

och Duner å r 1914. Vid I-I::tns Maj:t Konung Gustafs uppsti 

gande på tronen överhimnade han ordförandeskapet i kom 

mit ten å t H. K. H. Kronprins Gustaf Adolf, som den 16 no

,·emher 1908 första gången förde presidiet Yid kommitll'l1s 
samman träden. 

Kom mittens arbete under år 1916 har bestått i befordran

det till tryc ket av färdiga avhandlingar och i kompletterandC' 
aY de få å terstående. 

I\orrektur föreligger av S. II. D 1
. Förbindf'lser av bi 

pu nkter med nätet, S. Hl. E 1
. Astronomiska observationer 

1901, och S. VII. B. Magnetiska variationsobscrvationer, var. 

jämte S. l. Historiken börjat tryckas, ehuru översättningen av 

demw om fattande avhandling ej är fullt slutförd, ·beroende prt 
w:trighcten att kunna odelat elisponera fullt kompetenta över
~ iit t are fö r detta arbete. 

Vida re återstår en s lutrevision av S. VI. B. Lokalattrak

tionerna, som ej kan avslutas förrän avhandlingarna om topo

grafien och gcologien iiro fullt färdiga , vilket dock kan väntas 
un der den nä rmaste tiden. 

Professor G. De Geer har utarbetat en karta över de gamla 

de nudationsytorna, som särskilt inom norra delen av grad · 
1ll iitningsnätet äro av genomgripande betydelse för uppfatt

IIingen a v såväl Områdets byggnad SOm dess nedisning. Även 
0 Yriga förarbeten för den geologiska och geografiska beskriv
ni n g(~n ii ro snart slutförda. 

Totalkostnaden för kommitten till och med 1916 har upp
gått till omkring 58,000 kronor. 

r; y m nasilkl·o mmitten. 

Genom nådigt beslut el en 9 juli 1915 uppdro(j" Kun?L Maj:t 
'tl b b . 

' . en kommitte att efter verkställd utredning rörande omfatt-
llt n"en o I t d d . . . "l '"' r 1 ar en av en un erv1smng 1 gymnaslt '- och idrott, 
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son'! borde medde las vid såda na l ~iroansta lte r , cl~ir lä rarkrafter 

med högre utbildning kunde beräknas komma till användning, 

till Kungl. Maj:t inkomma med utl:'\tande och förslag dels a n 

gående omorganisation av gymnastiska centralin s litntet samt 

rörande åtgärder, som k u n de finnas crl'orderliga l' ii r tillgodo

seendet av landets behov av högre kvalific<'r:1cle lärare i gym

nastik och idrott , och utsåg Kungl. Maj:l till ledamöter av 

kommitten då varande l. f. landshiivclingen i N or r bottens län 

\N. Murray, Lulc•å, tillika ordförande, gymnastikliiraren v i<L 

högre allmiinna liiroverket i Orebro, löjtnanten K. F. S. Adrian, 

överläraren vid gymnastiska cen lralinstitutl'L majoren S . .'\.. 

Drakenberg, direktören .J. S. Edström, Västerås, överstelöjt

nanten vid norra skånska infanteriregementet 1\:. A. (;enberg. 

professorn vd universitetet i Uppsala J. \'. Hullkr:mtz, . leda· 

moten av rikselagens andra kammare, hemmansägaren P. !\L 

Ql-.<;on i Bhidinge, ledamoten :1v riksd:1gens andra kammare, 

r edaktören S. Persson , Norrköping, och rektorn Yid högre a ll

miinnn liiroverket i Falun r\. A. R. E . Sundberg. 

Seclan Hullkranlz :n·sagl s ig uppdrag\'~ att Yara ledamot 

i kommitten, utsåg Kungl. Maj:l genom nådigt brev cleu 8 

oktober 1915 i ha11s stiill c till ledamot proressom vid karolin

ska mecliko-kirurgiskH institutet C. Hedren. 

Amanuense11 i ecklesiastikdep:trtementel 13. Kniis , solll ur

sprungligen förordn:1ts alt vara sekretcrare hos .kommitten , !tar 

.,.enom nådiot heslut elen n september HHG t'nll ecligats rrån 
h b 

sckreterareuppcl ragd, oe h har amanuense n i n ii m n da departe-

ment G. H. B erggren s:m1ma dag fiirorclnals att vara kommi t

tens sekreter:1re. 

Under å r 191G har kommitten Y~Hit för sammantriiden 

s:m1lad följande tide r: den 2-± - den i3 l januari, den 15 juli·-

den 2 augusti och den +- elen 9 december. Under mellan

liggande Lider har ett av kommitlen tillsall arbetsutskott upp

draoit rrrundlin J· er fiir ett blivande betiinkande och påbörja t 
t> b . 

utarbetandet av detsamm:l , varjiim te enskilda kommitteleda 

möter ve rkställl ,·issa utreclningsarheten. 
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Kom mittens arbeten hava hunnit till ett Uimligen fram

skridet staclimn och lära kunna avslutas under loppet av år 

1917. 
Kostna derna för kommitten uppgingo Yid 1916 års utgång 

till om kring 22,091 kronor. 

XII. 

Utfärdade författningar. 

Under år 191G hava på chefens för sjöförsvarsdepartem en

tet fii1·Pdragn ing följande allmänna författningar utfärdats, 

niim ligen : den 4. lebnwri: kungörelse angående ändrad lyde lse 

:w § 17 i nådiga stadgnu för skeppsgosseskolan elen 13 mars 

1896; den 18 f ebruari : kungöre lse a n gående skyldighet för 

ma rinl~ikarkårens personal att uppehålla .iämv~il annan läkar

tjänst; den 25 februari: kungörelse angående t ill sMtandet av 

besiiiilningar å reservstat för marinen ; den 7 april: kungörelse 

angät'ncle ändrad lydelse av R§ 2 och 5 i kungöre lsen den 21 

mars 1902 angående avlönings- m. n. förmåner åt persona l 

vid lots- och fyrinrättningarna under tjänstgöring vid flottan: 

den ?8 april: kungörelse angående tilHigg till nådiga förorcl

ni ngC'n elen 26 oktober 1906 angående ~\tgärder till undvikande 

n v om hordläggning m. 111 . ; den 2() maj: kungörelse ang~tende 
iind rad lydelse av § 3 mom. 1 i kungörelsen den l1 dec.emher 

1914 angående antagning och utbi ldning av kustrn·tillerikadet

ter ; den 14- juli: lmn gört'lse m ed bestämmelser för s.iöfarten i 

anledning aY mineringar i Kogrunclsrännan; den 29 septem

ber: kungörelst~ angående iindracl lydelse av § 5 i förordningen 

den :3 d<'cemhcr 1915 :\ngåencle anställning· i flottan s reserv av 

persona l, som för u t tillhört n ågon a v flottans mi li tära kårer: 
somnlrc rlrcrr· l· ··· ., " d · ·· d · · l 
fö r , ... _ . u· ~u ng o re se :mgaen e YISS~ an nngar 1 reg emcntet 

.. S.Jokngsskolan el en 8 oktober 191::>; den 24 ol;tober: kun

gurelse angående Yissa i.incl ringar i kungörelsen den H jul i 
191 6 111 ed J t.. l t··· ···t· · l d · · .,, . Jes anune se r or S.JO arten 1 an e mng av nHnerin -

~·tr 1 I<ogrunclsrännan ; elen 3 november: kungörelse angående 

'
1
ndrac] lydelse av § 4 mom. 1 och 2 i in s truktion en för marin-
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(ivcrdirektören och chefsingenjörerna vid flottami stationer den 

13 oktober 1905 ; den .24. november: förordning med särskilda 

föreskrifter angående avlöningsförmåner m . m. vid marinen 

på krigs fot; den J december: kungörelse om vissa ändringar i 

kungörelsen den 24 oktober 1913 angående organisationen a\' 

marinstaben och denna stabs verksamhet i fredstid; r/en .'JO 

december: kungörelse angående ~indring i kungörelsen den 11 

december 1903 (ändrad den 12 september 1910) angående an·-

1ngning och utbildning nv marinintendentselever och marinin 

tendentsaspiranter ; somma dog: kungörelse flngående ändring 

i kungörelsen den 11 december 1914 angående antagning och 

utbildning av kustartillerikadetter ; samma dag: kungörelse an

gående ändring i reglementet för sjökrigsskolan den 8 oktober 

Hl15 ; samma dag: kungörelse angående ändrad lydelse av ~ 

21 i kungörelsen angående antagning och utbildning av marin

ingenjörseleYer och mnriningenjörsaspiranter m. fL den 13 ok

tolwr 1905 . . 

I övrigt har Kungl. Maj :t fattat beslut och utfä rdat 

allmänna författni ngar berörande marinen eller området 

för Kung l. Örlogsmannasiillskapets Yerksambet, bland vilka 

märkas: 
I enligh et med det beslut om samarbete mellan de 3 nor

eliska rikena, som fattades under det på H. M. Konungens av 

Sverige initiativ under deeember månad 1914 hållna noreliska 

konungamötet i Malmö, hava svenska, danska och norska stats

och utrikesministrarna sammanträtt i Köpenhamn elen 9 - 11 

mars och i Kristiania den 19--22 september 1916 för över

higgning om sådana frågor , som uneler }'-riget visat sig vara av 

gemensamt intresse för de tre länderna. 

Uneler den 6 oktober 1916 har Kungl. Maj:t beslutat att 

genom särskilda delegerade inleda förhandlingar med England 

i syfte att uppnå en lösning av mellan de b åda länderna fö re· 

liggande handelspolitiska frågor. 

P å föredragning av chefen för justitiedepartementet: 

den 6 mars: lag om förbud i vissa fall mot överlåtelse 

a v svenskt fartyg eller andel diiri samt mot tidsbefraktning 
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av fartyg; den 2 ]uni: lag om ändrad lydelse av 127 och 128 

§§ i strafflagen för krigsmakten elen 23 oktober 1914; den 9 

juni: lag om förfogande över viss egendom vid krig, krigsfara 

ell er andra utomordentliga, av krig föranledda förhå llanden : 

den 8 ]u li: lag om förbud i vissa fall mot fortskatTande av gods 

med svenskt fartyg m ellan utrikes orter ; samma dag : lag om 

utsLräek t tillämpning av lagen den 6 mars 1916 om förbud i 

vissa fall mot överlåtelse av svenskt fartyg eller andel däri 

.samt mot tidsbefraktning av fartyg ; den 14 jmmari: kungörelse 

med hes lämmelse, att skeppsgossekåren i Marstrand skall }vela 

un der Yiss regem entskrigsrätt ; den 3 mars: kungörelse med .b e

stämmelse, att särskilda till marin en hörande avdelningar och 

persona l skola lyda under vissa krigsrätter; den 2 funi: lnm

görelse angående ticlen för ikraftträdande av Jagen den 2 juni 

1916 om ändrad lydelse av 127 och 128 §§ i straffJagen för 

krigsmak ten den 23 oktober 1914; den 9 juni: kungörelse an

gående tillämpningen av viss bestämmelse i lagen elen 9 juni 

1916 om förfogande över viss egendom vid krig, krigsfara eller 

.andra u tomordentliga, av krig föranledda bestämmelser för 

verksliillighet av lagen den 9 juni 1916 om förfo"'ande över 
<> 

·viss egendom vid krig, krigsfara eller andra utomordentliga, av 

h ig föranledda förhå llanden. 

På fö redragning av chefen för lantförsvarsclepartementet: 

den 21 Januari: kungörelse om ändrad lydelse av § 8 mom. 

2, § 25 m om. l, § 66, §70 mom. l, § 71 mom. 2, § 97 mom. 

l samt § 117 i nådiga förordningen den 31 december 1914 

angående inskrivning oeh redovisning av värnpliktiga samt 

deras tjänstgöring m. m. (inskrivningsförordningen) ävensom 

av de till samma förordning fogade formulären n:r 14 oeh 13: 

ku ngörelse angående uppskov med frikallelse från inställelse 

till tjänstgöring vid mobiliserin~ för vissa värDI)likti"'a · den 18 

t
. v t> , 

.ebnwri: kungörelse om ändrad lydelse av § 86 mom. l och 

~ 87 ll1om . 2 i gällande inskrivningsförordning ävensom flY 

det till samma förordning fogade formuläret n:r 16 ; den 19 

n~aj : kungörelse om ändrad lydelse av § 3 i förordningen den 
1
JUni 191 2 om understöd i vissa fall å t Yärnpliktigs hustru 

Tids k1·i{t i Sjöväsendet. 7 
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och barn (familjeunderstöd); den 11 ju li: lag om ändring i 
vissa delar av lagen den 24 maj 1895 angående skyldighet för 
kommuner och enskilda att fullgöra rekvisitioner för krigsmak 

tens behov; förordning med närmare bestämmelser för verk-
ställighet av lagen den 24 maj 1895 angående skyldighet för 
kommuner och enskilda att fullgöra för krigsmaktens behov 
(rekvisitionsförordning}; kungörelse angående tid, varå vissa 
sammanträden med dc i gällande rekvisitionsl::~g omförmälda 

värderingsnämnder tillsvidare skola hållas m. m. ; den 28 juli:· 

kungöre lse om ändrad lydelse av § 4 I c) i kungörelsen den 
21 januari 1916 angående uppskov med och frikallelse från 
inställelse till tjänstgöring vid mobilisering för vissa värnplik
tiga; den 13 oktober: kungörelse angående tindrad lydelse av 

~ 113 111om. 2 i inskrivni,ngsförordningen; den 20 oktober: kun 
görelse angående crsätluing för kost åt värnpliktig, som hämtas 
till inskrivning eller tjänstgöring; den 8 december: kungörelse 
0111 ändrad lydelse av § 2 mom. l, § 6 111om. 3 och 5, § 8, 
§ 12 1110111. l och 2, § 13, § 35 mom. 1, § 42 mo111. 1, § 57, 
§ 75 1110111. 1, § 76, § 83 1110111. 1 och 3, § 8-:1: mom. 1, § 86-
1110111. 1, § 87 mo111. 2 och 3, § 91 1110111. 3, § 93 mom. L! , 
§ 107 1110111. 2, § 108, § 109 mo111. 1 och 2, § 110 mom. 1, 
~ 137 .1110111. 1 och 3 samt § 14-:1: 1110111. 1 i g~illandc inskriv

ningsförordning ävensom a v det till samma förordning fogade 
formuläret n:r 1 samt om upphävande av § 7 och § 11 i för
ord ningen ävensom av de till densamma fogade formulären 
n:r 2 och 4; den 30 december: kungörelse angående ändring 
i vissa delar av den vid förordningen den 31 december 1913 
angående i rikets indelning i områden för värnpliktigas inskriv

n ing samt om val a\' ledamöter i inskrivningsrcvision<'r m. m. 
fogade tabell I ; sammo dog: kungörelse om iindrad lydelse av 
~§ 3 och 8 i förordningen den 10 juni 1912 angående till~imp

ningen av förordningen den 1 juni 1912 om unelerstöd i vissa 
fall åt värnpliktigs huslrn och barn (familjeund erstöd). 

På föredragning av chefen för civildepartementet: 

den 14- juli: kungörelse angående förbud mot lufttrafik 
över svenskt område; elen 6 mars: förordning angående förbud' 
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i \'issa fa ll mot överlåtelse av svenskt fartygs eller andel däri 

5 ~1111 t rnot tidsbefraktning av fartyg; den 7 april: förordning 

angående änd rad lydelse av §§ l 9 och 20 i förordningen den 
:29 mars 1912 angående befäl å svenska handelsfartyg m. m.; 
den 2 moj: kungörelse angående ändrad tid för ikraftträdandet 
i fråga om vissa fartyg av heshimmelsen i andra stycket av 
96 § i fö rordningen den 23 december 1915 angående fartygs 
byggnad och utrustning; den 17 juni: lag om ändrad lydelse 
av sista stycket i övergångsbestämmelserna till lagen den 16 
aktaher 1914 om tillsyn å fartyg: den 8 juli: förordning an
gående fö rbud i vissa fall mot avtal om nyttjanderä tt åt ut
liinning ti ll svenskt fartyg ; den 14 cwgusti: kungörelse om han
elelsfartygs skyldighet att föra nationalitetsflagga m. m. 

Pa föredragning av chefen för ecklesiastikdepartementet: 
den 8 december: förordning angående utfärdande av flytt

ningsbetyg från militär försam lin g till annan församling inom 
riket. 
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o 

Arsberättelse i minväsende och 
elektroteknik. 

Avgiven Yid Kun gl. örlogsmannasällskapets sammanträde 

den 10 januari 1917 :w lcdarnQten J. G1·a.fsh·öm. 

I. Minväsendet 

Händelserna under nu pågående världskrig hava visat, 

att sjöminan hävdat sin plats bland moderna stridsmedel och 

kommit till den utsträckta användning, vartill erfarenheterna 

från 1904-05 års Rysk-Japanska krig gåvo anledning att fö r

moda. 
Såväl i defensivt som offensivt ändamål har nämligen sjö

minan alltjämt visat sig vara ett kraftigt vapen, som man ej 

ostraffat vågar sätta sig över eller se bort ifrån. 

De neutrala staterna hava för upprätthållande av sin neu

tralitet använt defensiv-mineringar inom egna territorialvatten . 

Ententen såväl som Centralmakterna hava utöver de själv

fallna mineringar, vilka ligga inom respektive länders befäst

ningsrayoner, gjort ett rikligt bruk av defensivmineringar, 

sträckande sig långt utanför egna sjöterritorier. England och 

framförallt Tyskland hava därjämte flitigt begagnat sig a v 

offensivmineringar. 

Defensivmineringar hava mestadels anordnats med stora 

och breda djup, ofta nog i förening med kraftiga stängselnät 

mot U.-båtar. Se fig. l. De hava i stort sett gått ut på att 

förstärka och komplettera den materiel , som varit avdelad ti!l 

lokal bevakning och patrulltjänst, i det man nödgas lita på 

dessa mineringar, när väderleksförhållandena i form av tjocka 

och stormar ej tillåtit bevakningen att effektivt utöva sin Yerk-
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samhet Dylika mineringar hava även avsett, att skaffa egna 
fartyg skydd, bakom vilka de ostörda av fi enden ägde full 
rörelsefrihet. De hava kra ftigt bidragit till att hålla fientl iga 
U.-båta r på vederbörligt avstånd från egna maritima baser; 
en uppgift, som visat sig synnerligen viktig, sedan U.-båtar 
numera börjat användas för att utforska och eventu ellt skada 
dc av motståndarens sjöstridskrafter, som av ett eller a nnat 

skäl nödgas ligga s tilla i h emlandets baser, s tädse stridsbe
redela och klara för ögonblickligt bruk. 

Förutom i ovann ä mnda ändamål hava äve n m ineringar 
konunit till användning för alt leda den n eutra la sjöfarten in 
på sådana farvatten, där e n krigförande makt varit i tillfälle 
att verksamt övervaka och kontrollera densamma. Mineringar 

av här nämnt slag hava, oavsett den hänsynslöshet varmed 
världskriget i övrigt bli vit fört, i de allra fl esta fa ll notifierats 
n eutrala stater till förekommande av vådasprängningar. 

Ytterligare en användning av mineringar har givits i sam
hand med åtskilliga företag av de krigförandes landstridskraf
ter. Sålunda har man genom min eringar dels sökt hindra och 
förebygga fiendens tilltr~ide till sådana vatten om råden såsom 
floder m. m. , vilka lämpa t sig för överföring av trupper dels 
ock såsom flankskydel fö r vid ha vet belägna landstignings
punkter. 

I off ensivt syfte h ava min eringar i likhet med vad fa llet 
var under Rysk-J apans ka kriget kommit till användning dels 
såsom snabbt utförda strömineringar omedelbart invid fien
dens öppna kuster och m era trafikerade fl odmynn ingar, dels 
ock i ~indamå l att försvå ra och fördröja fientliga sjöstyrkors 
ullöpandc från a v dem begagnade rep lipunkter för att giva 

egna stridskrafter lid och tillfiille att i närbelägna fa rvatten 
utföra ett viktigare krigs löretag. 

Under slaget Yid Julland bank den :-ll maj och 1 j uni 
\91() ströminerade engelska jagare och lära genom des~a minor 
en tysk jagare skadats och gått under. 

Ulläggning av dc stora minbilt, som under dclla krig kom
mit till användning, !tar i s tort sett tillgått så, aU, sedan min· 
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fältels ylt~rgränser blivit utbojade, e tt flertal för minfällning 
•
1 

tentele fa rtyg framgått över detsamma på lämpliga kurser 
:~~ clcr jämfö relsevis låg fart, a ll tjämt m ed b estämda tidsinter
vall er för hand störtande millor överbord längst akterut :\ far
tygen . N}ir ett fartyg fällt sina minor, har ett annat tagil vid 
och fortsa tt mineringen o. s. v. De minor, som efter nillnin 
n·en av en e ller annan orsak ej förankrat sig å önskat djup 
~1 tan l'l ulit upp till vattenytan , hava medelst artillerield från 

lätta pjiiscr bragts till explosion . Har tidvatten förefunnits, 
dår mi ne ring skall anordnas, har man för att ernå full cffek
li Yikl nödga ts utlägga h ränne minfä lt, det ena med minorna 
förankrade m ed hänsyn till högt va tten och det andra m ed 

hinsyn till lågt. 
Under det gångna året hava alltjämt efter hårda stormar 

m ino r sl itit sig loss från sina ankare och drivit in mot våra 
kuster. Härigenom har tillfälle erbjudits att närmare studera 

oli ka Iiinclers minmaterieL Arets minskörd har dock ej just 
erbjudit någo t väsentligt nytt utöver vad man redan uneler 
[('i n·"'lende kriasår hunnit göra bekantskap med. Den fara 

t"~' tl - ._ 

för lln ndc lssjöfarten , som dessa kringflytande minor utgöra , 
ha r u nder å rets sennre m å nader n ågot avtagit och hava rap
portnna om dylika minor dessbättre blivit mera sparsamma . 

Samtliga upphittade min or hava till synes varit försedeln 
med a utomatiskt verkande förankringar , varigenom deras ut
liiggni ng sk er snabbt. En del har även varit förs edd m ed 
clesam n ingsapparat, avsedel att tr~ida i funktion , så snar l mi 
nan sliti t sig loss från ankaret. Det har dock vid många till 
fiil lt> n visa t sig, att dessa appa rater av en eller annan orsal;; 
ej allti d fu llgjort sina åligganden, utan har minan bragts til l 

l'Xplos ion , dft den törna t mot något föremål. 
I l<'lt visst återstår numera blott ett ringa fåta l om ens 

n agr~t :t Y dc minor , som vid krigets början u lladcs, ty genom 
saltva llnets galvaniska inve rkan pa minan och förankring'i
lrosst'n uppk omna anfrätningar, som. oftas t leda till att minan 
,-id ~ji\hiiYn ing sliter sig loss och börjar sin vandring p:\ havet, 

~~~ vida !_10n ej dessförinnan bl ir läck och sjunker. 
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Några anordningar till förekommande av dylik frätning 
hava icke iakttagits å upphittade minor. 

Minladdningarna synas fortfarande uppgå till 60 ~l 80 kg. 
och utgöras av brisanta sprängämnen såsom bomullskrut, tro
tyl, hexanitrodefinylsulfid m . m. 

Det sistnämnda sprängämnet har förts i handeln av tyska 
firman Sprengstoff-A.-G . Carbonit i Hamburg och förordas till 
laddningar för granater, minor och torpeder. Det lärer besitta 
följande egenskaper: 

l) Stor kemisk oföränderlighet även vid hög temperatur ; 
2) Olöslighet i vatten och oföränderlighet vid kokning 

däri eller i sodalösning ; 
3) Förpuffning först vid 290° ; 
4) Stor pressningsmöjlighet; det uthärdar ett tryck av 

ända till 3,000 kg. per cm." och förlorar icke härvid sin goda 
detonationsförmåga; 

5) Avgiver vid detonation fri svavelsyra, som för.gasad 
omöjliggör vistande i rum, där detonationen inträfl'at; 

6) Färgar icke vid hantering och är icke giftigt; 
7) Dess sprängverkan förhåller sig till vått bomullskrut, 

trotyl och prikinsyra såsom resp. l,17, l,1 och l,oo· 

Antändningsmetoden har hos en del upphittade minor 
varit elektrisk, enligt Hertzska systemet och hos övriga rent 
mekanisk, enligt principen med perkussionsantändning. 

För utläggning av minor användes mindre kryssare, min
fartyg samt jagare och å tskilliga slag av auxilärfartyg såsom 
hjälpkryssare, trålare och fiskebåtar m. fl. Fig. 2 visar ett 
minfartyg. Å det samma förmärkas å övre däck minbanorna, 
sträckande sig från minrummen över gångborden i dubbla ra 
der för att längst akterut medelst växlar avslutas i tvänne spår , 
utmynnande ett i styrbords och ett i babords fällningsport. 
Minfällningen sker för hand. 

Före kriget hade Ryssland gjort försök med minering frå n 
U .-båtar enligt amerikansk metod, som emellertid misslycka
des . Huruvida någon av de krigförande kunnat lösa denna 
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fråga ~ir icke känt, men antagligt är att Tyskland, som ~evisa t 

sig j högsta grad beh}irska lJ .-håtsvapnet, även lyckats harmed. 

Frågan angående användandet av drivminor sysselsa tte 

redan före krigsutbrottet ett flertal mariner. Massor av pa

Lentansökningar å dylik materiel förclågo och försök utfördes 

på många ställen för att utexperimentera en Jämpli? typ. Vid 

en granskning av de olika projckterna , finn er man 1 ~-uvt~dsak 

två slag av denna materiel , nämligen : dc , som efter fallmngen 

automatiskt sträva att ställa in sig å önskat djup under vatten

ytan , där de förbliva osci llerande i vertikalled, samt de, som 

vid sidan av ovannämnda förmåga äro rörliga i horizontal-led. 

Drivminor av n ågot av dessa slag hava varit i bruk under 

striderna vid Dardanellerna , där turkarna begagnat sig av dem. 

Ä venledes torde minor sa m man kopplade p a r vis medelst wire, 

uppburen av korkflöten eller medelst grästross hava av tyskar

na använts vid en del ofl'ensivmineringar i engelska flodmy n

ningar. Förslag till dylika minanordningar hava äYen varit 

synliga i patentbeskrivningar. .. 

BeträiTande n'lateriel för minors upptäckande, undanro

jande och oskadliggörande skiljer man mellan följande olika 

s lag, nämligen : 
l) Sådan, som kommer till användning mot å havsytan 

flytande minor; . 

2) Sådan, som är avsedd att bereda väg genom ett mm-

fält och att förekomma vådasprängning av egna fartyg ; 

3) Sådan, som är avsPdd att förstöra större anhopningar 

a v minor, vilka vid minsvepning blivit släpade tillsammans å 

vissa områden utan att vara åtk omliga i vattenytan. 

Till första slaget räknas för upptäckande :w minor en 

skärpt utkik samt för unrlanrödjande och oskadliggörande _av 

dem lätt artilleri och handvapen samt sprängpatroner. Avs1lz· 

t en m ed sistnämnda materiel är att m ede lst eldgivning eller 

sprängning av spriingpat ron bringa en å Yaltenytan flytm1cle 

mina till exp losion e ller sänka henne genom åstadkommande 

av Hicka i minstommen. Fig. 3 Yisar en mina , som bliYi t nt· 

salt för dylik beskjutning. 

- 103-

FIG. 3. 

Tysk mina m rrl hål dlrr g"C\'}irsclcl. 

Till det rmdra slaget av hithörande materiel räknas flyg

span ing oc h minsvepning. Genom flygspaning kan under 

g~rn sammn förhållanden förnnkrade sjömin or upptäckas och 

där igl'nom egna sjösl.riclskraftcr i tid va rna s ti ll undvikande 

av vaclasprii ngning. Fig. 11 visar en U.-båt i undervattensläge, 

>i Om upptiickts och fotograferats av flygare. Medelst minsv~p 

ku nna iivc nlcdes befintligheten av minfält konstateras var

ji~m l c~ man med elst dem kan bereda väg därigenom. ?vli J~svep 
nmg sync·s uneler v~irldskriget ha va förek ommit i mycket stor 

ulsl riiek ni ng och givet är alt så måste hava vari t föi:håll andet, 

d ~.~ miJ.lOr i detta krig anv~ints i of'rhiirda mängder. Svepen 

s~ na s ' allmiinh c t hava va rit av enkel konstruktion och svep-

111 n"'<'n ""'l lt t 9 tt d . . f o 
. -~ "' u p a, a se an m mor m ·angats i det a v tvänne 

sma rre angfartyg släpad e svepet, dessa undanboase rats och 

sam h t . . l "d t> 

. . .' s nc SJ an av elen svepta routen. Svepen synas till be·· 

skall en h c· t l ·1 • 1"1 · · ·t 1 J, va . 1 ,n,t c cn1 , varav ryssa rna bew1anade si er fc··JI' 

all . · . b' n ' b 

''d III:e cs k;tclerns gång geno m Stora Biilt under rvsk-ja-

Pan ska l·rio-c·L :·1· ·· l'- ·t · " · 
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l ' b Sct '' ,t ,u ygens pass<tge ge nom detta farvatten 

0 <'V<'n Luc ll t a v j apa n e rn a u llagda mi nor. 

.· D<·ssa sn•p uppgivas hava hes lått av en tämlioen oToY 
\\Jr(' . . t> b 

' ~ 0 111 med ndsatta tyngder och små fiskedraggar sliipacles 
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på havsbottnen mellan tvänne smärre ångfartyg. Påståendet 
att engelska flottan för minsvepningsändamål begagnat sig av 
trålar, eller såsom det sades >> trålade minor», torde ej hava 
någon annan sanning i sig, än att trål-ångare använts för fra m. 
släpning av ett vanligt minsvep, och ha va minsvepningsarbe. 
tena tagit i anspråk massor av sådana ångare, som ställts till 

FIG. 4. 

U -båt i uncl en-attensläge fotograferad av flyg D re. 

k rigsmaktens förfogande. 1 allmänhet torde dessa arbe ten 
hava utförts vid dagsljus , därest de försiggått vid egna kuster. 
men under mörker eller tjocka, då de utförts vid fienden s 
kuster. Då svepning utförts under mörker, hava minsvep-
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· 165f] ottiljerna framgått efter skvmnin~.ren med släckta lan-nn " J ~ 
tern or och eskorterats av torpedfartyg ; arbetet har utförts så, 
att det va ri t klart vid dagsljusets inträdande, då såsom för 
hållan det var vid Dardanellerna, flottan gick fram för beskjut
ni ng av de utsedda landstigningsplatserna. 

Beträffande det tredje slaget av materiel för minors oskad
liggörande, har detta utgjorts av kontraminering och har sådan 
uteslutan de kanunit till användning vid förstörandel av minor , 
som vid m insvepning blivit undanbogserade och hopade utmed 
sidorn a av det svepta minfältet. 

Beträffande de skador, som vid minsprängning uppkom
mit å far tygsbottnar, torde man kunna säga, att de varit minst 
och ofarligast, när de träffat fartygens förstävar. Fartygen 
hava då vattenfyllts förut och kanunit att ligga på näsan, men 
i allmånhet kunnat taga sig in till hamn. Har åter minexplo
sitioncn träffat mitt på fartygets liv, hava fartygen oftast gått 
under genom kantring. Det av minsprängning uppkomna ha
veriets storlek har i allmänhet icke unelerstigit 12 kv.-meters 
yta. Fig. 5 visar en handelsångare, som längst förut träffats 
av en undervattenssprängning. Fig. 6 visar ångaren Prinses
san In geborg, som den 23 september sistlidet år på utgåendet 
från Humberfloden råkade ut för minsprängning. Fartyget 
hade ingen last förut utan endast akterut. Explositionen träf
fade strax för om förliga masten på styrbordssidan och slog 
hål tvärs igenom båda sidorna och båda däcken. Det undre 
däcket revs upp betydligt. Hålet i styrbordssiclan omfattar 
16 b ·.-meters yta. Fartyget över~.ravs av besättnin<>'en · men d ' ~ h , 

~ det visade sig att det fortfarande flöt, fastän det sjunkit 
sa djupt förut, att propellerbladen knappast nådde ned till 
vattnet n " l b ••tt . o b , t> le z esa m n gen ater om ord. Vatten in s lä p p tes i 
aktra lastrummet så att fartyget kmn att ligga lika djupt för 
som n k ter · ft f t t · l · "l l ·· .. ' , va re er ar yge g1c z m h engelsk hamn for un-
dersoknincr h . . l t•· . D . t. oc prov1sons z atmng. et tog s1g sedermera 
ll1ed e o-eJ l . "ll G .. t> l m as un h oteborg. 
Yä. F~r. att klargöra det inflytande minkriget hitintills haft på 

ll dsl,ngets fortgång, torde det vara nödvändigt att i samband 



FIG. 6. 
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FIG. 5. 

Genom undrrvnHf'n ssprfingning skada(] :'mgmc. 

l' r i nscss:m I ngcborg, skadan sedd från st y rlJonls.;i ll n n. 
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behandla alla de h~indelser ti ll sjöss, som beröra minvapnet, 
även om de ej Jigga inom tidrymden för denna årsberä ttelse. 
De upptagas här nedan i den ordning, som de i verkligheten 

inträffade. 
Under 1914 intri:iffade följande händelser: 
Efter krigsutbrottet a v gå v o på sedvanligt sätt de stater, 

som beslutet sig ej taga aktiv del i kriget, sina neutralitetsför
klaringar, samtidigt som de m er eller mindre mobiliserade för 
a tt va ra beredda på alla eventualiteter. I samband med mo
biliseringen utlades defensiva mineringar inom sådana terito
ria lvatten, som man vi lle hindra de krigförande att begagna 
sig av. Sålunda minerade danskarna den 3 a ugu sti Konge
dybet, Drogden och Hollenderdybet ävensom strax dä refter 
Stora Bält m ellan Lat. N 55 ° 10' och Lat. 55 ° 21', varjämte 
lederna genom Lilla Bä l t spärrades m ed minor. Se Fig. 7. 

Ryssarne minerade vid Kronstadt, Hogland, Revat och på 
å tskilliga andra platser inom finska och åländska skärgårdar
na. Redan den 2 augusti bombarderade tyska lätta kryssarna 
Magdeburg och Augsburg Libau samt minerade farvattnet 
därutanför. Omedelbart efte r krigsförklaringen minerade tyska 
auxilärfartyg farvattn en utanför Englands ostkust från H ar· 
wich ända upp till Skotska k usten. Den 5 augusti minerade 
tyska hjälpkryssaren Königin Luise T ham esmynningen på ut
gående och sprängdes å dessa minor engelska kryssaren 
Amphion. Se Fig. 8. En ligt engelsk uppgift skedde spräng
ningen genom två tyska minor, sammankopplade med en gräs· 
tross. Den 8 augusti utlade österrikiska fartyg en minering 
utanför Antivari. I mitten av samma m ånad företogo tyska 
lä tta kryssarna Strassbm·g och Stralsund en forcerad rekogno· 
sering av Thamesmynningen. Kryssarna lyckades i sk ydd av 
mörkret att oantastade komma igenom den engelska bevak· 
ningen; de fällde minor i T hamesmynningen och några dagar 
därefter minsprängdes ett par neutrala ångare på utgåendet 
från Thamesen. Engelska Amiralitetet förklarade att icke några 
engelska minor funnos i detta farvatten. Under den 28 augusti 
utförde den engelska flottan en forcerad rekognosering mot 
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Tirlskrift i Sjöväsendet. 
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f:{elgolnndsbulden. Under de strider, som härvid uppstodo 
• 1.,1pfJorterades a v engelska fartyg flytminor. Troligt är att 
Jll ' • 

dessn min or tillhört de minfält, tyskarna utlagt för att skydda 

denna Yiktiga flottbas. Att de voro synliga, flytande på vat

tenytan, tyder på att de utlagts med hänsyn till högt tidvatten, 

men att det vid tillfället i fråga var lågvatten och torde deras 

befintlighet ej hava något som hälst samband med drivminor 

eller dylikt. 
Under tiden hade den tyska invasionshären erövrat större 

delen av Belgien. England måste enligt sina löften komma 

de hetryckta belgarna till hjälp och nödgades på grund härav 

sjöledes t ransportera trupper över till fastlandet. För att säkra 

denna transporten, utlades av engelsmännen en minering mel

lan Ramsgate å Engelska kusten och Ostende inom följande 

. Lat. N. 51 ° 15' Long. O l 0 35'. 
becrränsmng · England för-

o · Lat. N. 51 ° 40' Long. O 3° 00'. 

klarade dessutom hela Nordsjön innanför linjen genom Island , 

Fiiröarna och I-Iebriderna såsom aktiv krigsskådeplats och 

varn nde neutral sjöfart för därinom utlagda minor m. m. på 

grund vara v aU nordsjöfart borde följa Englands ostkust till 

syd Fnrneöarna och därifrån routen över till Lindesnäs. Här

igenom tilll'örsäkrade sig England kontroll över all sjöfart inom 
dessa Yattenområden. 

Ehuru England i betydande grad skärpte patrull- och be
\' fl knings tjä nsten invid egna kuster, lyckades ändock tyska 

idl:ln~ eller U.-båtar att kom-ma igenom bevakningen och ut

tigga minor vid floderna Tynes och Humbes mynningar, varå 

ell fletial neutrala och ententen tillhörande handelsfartyg 

spriingdes ävenså den 3 september engelska kanonbåten 

Specdy, som var utrustad med minsvepningsattiralj. 

I anledning härav utfärdade England förbud för utländ
ska trålare att idka fiske invid dess kuster. 

I september företog ententen angrepp mot Cattm·o och 
~edan fö rsvararnas eld tystnat, igångsattes minsvepning av 

•nloppet, varvid ett tusental minor upptogos. I mitten av ok

lober ansägo sig ryssarna nödsakade att på grund av tyska 
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U.-båtars uppträdande i de ryska farvattnen mipera en nord. 
lig zon från Lat. N 58° 50' och en västlig zon från Long. 
O 21 o 00' ävenså inloppet till Rigabukten och farvattnen när. 
mast Åländska öarna. 

Den 27 oktober sprängdes engelska slagskeppet Audacious 
vid Irlands nordkust, antagligen av mina, utlagd av tysk trå
lare eller U .-båt. 

Den 30 samma månad sprängdes engelska hjälpkryssaren 
Rohilla utanför Whitby å Englands ostkust och i Östersjön 
förlorade ryssarna en jagare genom minsprängning. Utanför 
Tsingtau förlorade japanerna 2 minsvepningsfartyg, N agoto 
Maru och Kaigo Maru genom minsprängning. 

Sedan tyskarna vid Zeebriicke upprättat en örlogsstation, 
blev det nödvändigt för engelsmännen att oroa där förlagd 
fartygsmateriel, i all synnerhet som därifrån utgående jagare 
och U .-båtar utgjorde ett farligt hot mot sjöförbindelsen mellan 
England och Frankrike. Engelska mineringar utlades därför 
vid Zeebriicke. 

Den 29 oktober kom Turkiet med i världskriget och mi
nerade samma dag ryska minfartyget Prut inloppet till Bospo
ren . Turkiet hade redan vid krigsutbrottet låtit avspärra Dar
danellerna med starka mineringar. Sålunda voro farvattnen 
mellan Sedd el Bahr-Kum Kale, Suandere-Kephes, Noma
sich- Chanak samt mellan Bokali-Nagara minerade. Se Fig. 
9. Turkarna disponerade dessutom över ett 1000-tal driv
minor, vilka med hänsyn till vattnets ständiga utströmning 
genom Dardanellerna, en ström, som lärer uppgå till omkring 
fem knop, lätt kunde föras ned mot de utanför varande fient· 
liga sjöstridskrafter, sysselsatta med bombardemang m m. Där· 
emot synas ej de turkiska mineringarna hava alldeles kunnat 
utestänga u .-båtar, ty bland andra lyckades det engelska u.
båten E 11 passera under det turkiska minfältets fem min
linjer och intränga i Marmarasjön samt oskadad gå samma 
väg tillbaka. För att störande inverka på transporter av engel
ska hjälptrupper från Indien och Australien genom Suezka
nalen , utlades av turkarna minor utanför denna kanal. De 
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turkiska minutläggningsfartygen voro stationerade i Akaba. 

viken vid Sinai-halvön. 
Den 3 november företogo tyska slagkryssarna Seycllitz, 

Moltke och von der Tunn, pansarkryssarna Blueher och Yorek 

samt lätta kryssarna Kolberg, Strassburg och Granelens en raid 

mo( Englands ostkust, varvid Lowestoft och Yarmouth bom: 

barelerades och farvattnet utanför sistnämnda ort m inerades. 

A dessa minor sprängdes strax därefter engelska U.-båten D 5 

och 2 minsvepningsfartyg samt elt tiotal handelsångare. Vid 

återkomsten till J ah de råkade emellertid kryssaren Yorck att 

komma in i det tyska minfältet, varest den sprängdes och 

sjönk. 
Den 22 november meddelade Ryssland, att minor utlagts 

inom Svarta havet på ett avstånd av 20 sjömil från land. 

På östra landfronten rasade kriget alltjämt. Vid de ofta 

förekommande övergångarna av floder, sökte den försva rande 

alt hindra fiendens arbete genom alt utlägga minor ävenså 

genom att låta flytande minor föras av strömmen ned mot 

uneler byggnad varande potonbryggor, där dc genom explosion 

åstadkommo en hel de l skada. 

Den 11 november sprängdes japanska torpedbåten n :r 33 

a\· en mina i 1\iatschouvikcn. 

Den 26 november sprängdes engelska slagskeppet Bul

wark vid inloppet till Sheerncss av en mina i engelska min

fältet. 
Den 16 december gjorde tyska slagkryssarna Seydlitz, 

Moltke, von der Tann och Dcrfl"linger jämte pansarkryssaren 

Bli.icher samt lätta kryssaren Graudenz och några andra lä tta 

kryssare ånyo en raid mot Englands ostkust, varvid städerna 

Searborough, 'Vhitby ocb Hartiepool bon1barderacles; minor 

utlades vid Scarborough, varå ett tiotal handelsfartyg un der 

cten närmaste liden spri.ingdes. Förloppet härvid var följande. 

SP Fig. 10. Enligt engelsk uppgift lärer tyskarna hava lyckats 

ntspion era gränserna för dc engelska minfält, vilka blivit ut

lagda utanför Yorkshirc-kusten. Före dagningen den 16 an· 

hindc ovannämnda fartyg till mynningen aY Tces och delade 

sig diir i två styrkor, av vilka elen ena gick nordvart 1n ot 
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Hartiepool och den andra sydvart mol Scarborough. Disig 
sikt rådde. Efter utfört bombardement gingo de lätta krys. 
sarna till sjöss och minerade, varefter samtliga fartyg återför. 
enade sig vid rendezvousplatsen och gingo oantastade hern. 

I december företoga f. d. tyska pansarkryssarna Goebe11 
och Bresslau m . fl. fartyg en raid mot ryska kusten vid Svarta 
havet, varvid minor utlades på åtskilliga ställen. På grund 
av denna raid, minerade ryssarna ytterligare vid egna k uster. 

För att skydda det angrepp, som Ryssland förberedde mot 
ryggen av de i Kaukasien stående turkiska trupperna, mine. 
rade ryssarna utanför den turkiska kusten i avsikt att hindra 
den turkiska flottan att störande ingripa på det förestående 
angreppet. 

Den 7 december inträffade utanför Mäntyluoto ~ch strax. 
därefter vid Raumo å Finska kusten sprängning av en del 
handelsfartyg, vilket tyder p å att mineringar blivit därstädes. 
utlagda. Då Hyssland uteslutande torde haft fördel av han
delsförbindelsen över dessa orter, är tydligt, att minorna blivit 
utlagda av tyska flottan. 

Under år 1915 inträffade följande krigshändelser : 
Den 24 januari utkämpades en artilleristrid i N ordsjön ost 

om Doggers bank mellan engelska och tyska slagkryssare m . fl. 
fartyg. Tyskarna togo jakt och drogo sig ned mot tyska 
kusten , där befintlig~1 U .-båtar och minfält tvungo engelsm än
nen att uppgiva stridens fullfölj ande. De n~irmare detaljerna 
härvid voro följande : 

Tyskarna vidtogo i slutet av januari en avsevärd u tvidg
ning av minfältet norr om Helgoland och förlade U .-båtsflot· 
tiljer norr om dessa minfä lt. Den 24 januari gick amiral Hip
per till sjöss med tre slagkryssare, en pansarkryssare, sex lätta 
kryssare och en jagareflottilj. Amiral Beatty låg under natten 
till den 24 vid Doggers ba11k m ed t re slagkryssare, två pan
sarkryssare, sju lätta kryssare och jagareflottilj er. E nligt 
engelsk uppgift var amiral Hippers plan att så snart fien dens 
sbgkryssare siktats taga jakt och sök a draga fienden med sig 
in mot de nyutlagda minfälten vid I-lelgoland. Sedan de båda 
motståndarna träffat på varandra , Yände amiral Hipper och 
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. ·de sydostlig kurs med jagarna mellan egen och fienden s 
slYl · o l 11 l ·· d · o d · .. Engelsmännen _Jagade pa para e (Urs, enar e eJ vaga c 
tat. · o d · t llt . ,fter de tyska fartygen pa grun av nunor, som even .ue 
stYI a e r • • 

der jakten fälldes av tyskarna. ryska Jagarnas placenng 
un . .. del k o o o •• . Jd]ovart och framme vid taten ty e oc sa ·pa nagon sar-
1 k~ld avsikt med dem. Striden utvecklade sig emellertid så, 
~tt tysh:arna föllo undan genom samtidig gir till nordostlig kurs 
i skyeld av rökmoln från deras jagare, förföljda av engelsmän -

l Vari..,.enom en!!elsmännen ko mm o att passera över det a\' ne1 , '- o u 

tyskarna befarna vattnet, alltså en typisk manöver för en kom-
binerad artilleri- och minslrid. Se fig. 11. Nu skadades engel-

sl·a f! ao·..,.skeppet Lion , ombord på vilket man kände att far-• \. C: (.. bb• 

tygets förske pp liksom lyftes upp ur vattnet, varpå Lion styrde· 
ur lin jen . Periskop siktades på Lion. Det torde ej vara ute 
slutet, alt Lions lyftning orsakats av förankrade minor eller 
drivmi nor, fä llda av tyska jagarna. Man kan ju även tänka 
sig to rpedskott från U .-båt, men med hänsyn till den stora 
fart - 28," knop - varmed Lion framgick , torde träffmöjlig
heten från U .-båt varit mycket ringa. 

I l'ebrua r i påbörjade ententen operationerna mot Dar da
nelle rna . Tyskland förklarade hela Nordsjön för aktiv krigs
skådeplats, där neutral sjöfart var utsatt för fara . Dock k unde 
den ob<'hindrat fortgå norr om Shetlandsöarna samt utmed 
N cderliindska kusten . 

Den 7 januari skadades f. d. tyska pansarkryssaren Goeben 
genom minsprängning utanför Bosporen. 

I slute t av januari sprängdes franska jagaren Dague och 
minsvepningsfar tyget Marie utanför Antivari. 

Den 8-18 mars igångsatte ententen minsvepning av fa r 
vaLLnet Yicl Dardanellerna, varvid ränna upptogs genom min 
fölten mella n Scdd-e l Bahr och Kum Kale samt mellan Suan 
tlere och Kephes. :Minsvepningsflottiljerna framgingo efter 
skymnint(c•ns inträdande med släckta lanternor och eskorterade 
av toqwclbå tar. Flera av fartygen blevo b elysta med strål 
k.a stare fra n de turkiska befästningarna samt besk.iutna och 
sankta, men nya sändes alltjämt fram i de förlorades stiille. 
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f::tncllerlid ägde forcering av yttre minfältet ej rum, förrän de 
flankerande forten v oro ' raserade och tagna. Ententen lycka
des all jiinwäl bereda väg genom turkarnas andra minfält , 
men pit bekostnad av så dyrbar fartygsmateriel, att ett vidare 
fr~un triingande ansågs löt1,löst eller möjligen ej överensstämman
de med engelsk politik. Sålunda förlorades den 18mars vid för
nyat angrepp mot därvarande beGistningar engelska slagskep
pen J rresislible och Ocean sam t franska slagskeppet Bonvet 
o·enom :tr tillcrield och minsprängningar, orsakade av driv
t> 

minor . 
])en 27 mars sprängdes franska bevakningsfartyget Ginettc. 
Den ;~ april sprängdes turkiska lätta kryssaren Medjidie 

utanför Otchakow. 
Den 1 maj sprängdes franska U.-båten Joule och den 2 

mnj en engelsk U.-båt vid Dardanellerna. 
Den 27 maj sprängdes engelska hjälpkryssaren Princess 

Trene utanför Sheerness. 
Den 4 juni sprängdes franska minfartyget Casablanca 

ulnnl"ör Smyrna . 

Den j juni sprängdes engels1'a jagaren Mohawk i Nord
sjön. 

])(•n 26 juni sprängdes italienska torpedbåten n :r 6 PN 
ulan fiir Adria. 

Den 1 juli skadades SYårt engelska jagaren Ligtlming ge
nom minsprängning. 

Den 2 juli sattes 1yska minfartyget Albatross på land vid 
Golland u neler strid med rysk sjöstyrka. Fartyget var på åter
gang fran finska viken , där det lagt minor. 

Samma dag sprängdes italiensk1. torpedbåten n :r 17: O. S . 
utanl"iir Acl ria. 

Dl'll 29 juli sprängdes italienska U:-håten Nautilus utan
för 'l'ril•st oc h elen 10 augusti en italiensk U.-båt vid Triest. 

DL'Il 11 augusti sprängdes engelska jagaren Lynx i Nord
~.iöu . 

. Dt>n 16-21 augusti företogo uneler elisig väderlek tyska 
SJöstridskrafter angrepp mot Rigabukten för att understödja 
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vänstra flygeln av tyska armen under dess framträngande mot 
Riga och Dtinaburg. Angreppet föregicks av minsvepning och 
inträngandel i Rigabukten lyckades med förlust av tre jagare, 
som blevo utsatta för minsprängning, varav en sänktes, en 
sattes på land och en bärgades till egen hamn. 

Engelska U .-båten E 13 gru~1dstötte natten den 18--19 
augusti vid Saltholmen i Öresund. Detta var ett aktgivande 
för tyska flottan på engelska U.-båtars försök alt intränga i 
Östersjön för att störa tyska handelssjöfarten m. m . För att 
förebygga dylikt, utlade tyska flottan den 24 september, efter 
att några dagar tidigare hava tillkännagivit detta , ett minfält, 
syd om Drogden i Öresm1d och utsatte stark bevakning vid 
detsamma. 

Den 6 oktober sprängdes engelska minsvepningsfartyget 
Brighton Queen och den 31 samma månad ytterligare två min
svepningsfartyg. 

I november sprängdes engelska jagaren Fervent vid Dog
gers bank. 

Den 12 december sprängdes italienska hjälpkryssaren Re 
Umberto utanför Valona. 

Enär det på grund av landkrigshändelserna var av största 
vikt för ryssarna att medelst minering stänga till Dirben-ka
nalen i västra inloppet till Rigabukten, företogo ryska sjöstrids
krafter den 22 oktober en raid mot den av tyska armen ocku
perade Kurländska kusten invid nämnda bukt. Då tyskt fä lt
artilleri kunde hindra mineringens utförande, ilandsattes fö rst 
vid Domenäs i tyskarnas rygg en mindre rysk styrka, som 
lyckades i tillräckligt lång tid oroa de tyska stridskrafterna och 
draga uppmärksamheten. till s ig , så att mineringen hann ut
föras. 

Den 29 december spr~ingdes österrikisk-ungerska jagaren 
Lika Triglav samt italienska jagaren Inh·epido utanför Alban
ska kusten. 

Därmed är årsskiftet 1915-1916 uppnått. 
Under 1916 inträffade följande händelser, som heröra min

kriget. 
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England skärper bevakningen å Nordsjön och vid sina 

J;.usler. 
Den l januari sprängdes italienska hjälpkryssaren Citta 

di Palermo vid Adria. 
Den 9 januari sprängdes engelska slagskeppet King Ed

ward VII vid 'Skottska kusten av en mina, utlagd av tyska 
hjälpkryssaren Möwe. 

Den 14 februari sprängdes engelska lätta kryssaren Are
thusa vid Englands ostkust, en pansarkryssare av Donegal-typ 
vid Orkney-öarna och i slutet av samma månad jagaren Mur
ray litanför Humber. 

Den 9 mars sprängdes ryska jagaren Lejtenant Puscht
schin i Svarta havet och påföljande dag engelska jagaren Co
quette samt torpedbåtarna n:r 11 och 16 och bjälpkryssaren 
Fam-ette vid Englands ostkust. 

Tyskarna utvidga och förstärka högst betydligt minfältet 
syd om Drogden, vilket förses med starka stängselnät mot 
U.-båtar och skärpa än ytterligare bevakningen för att effek
tivt kunna hindra engelska U.-båtars inträngande genom Sun
det • i Östersjön. Åtgärden kungöres officiellt. Några dylika 
båtar hava ej häller därefter kunnat taga sig in i Östersjön 
den Yiigen . 

Den 6 april sprängdes franska minfartyget Estafette och 
den 27 engelska slagskeppet Russel i Medelhavet samt i slutet 
av samma månad hjälpkryssaren Aegusa och minsvepnings
far tyget N asturtium. 

Den 17 maj sprängdes en fransk samt två engelska tor
pedbatar vid Afrikanska kusten. 

Den 27 samma månad sprängdes ett franskt minsvep
ningsfartyg. 

Den 31 maj utkämpades mellan engelska och tyska hög
sjöfioLtorna slaget vid J utiands bank. U n der stridens senare 
skede ströminerades av engelska jagare och gick enligt tysk 
npl)"'ift · r·· 1 d " d · ;:, en pgare · or ora a essa mmor. 

. Den 5 juni sprängdes engelska pansarkryssaren Hampshire 

}
'.

1d Orkneyöarna och i början av juli minsvepningsfartyget 
Ieron. 
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På grund av tyska U .-båtars talrika förekomst i Bottniska 
havet utlade och kungjorde ryssarna ett minfält vid norra 
Qvarken norr om Lat. N 63° 15' samt väst om Long. O 21 o 00' 
sträckande sig intill svenska territorialgränsen. 

Natten mellan den 10 och 11 november företoga tyska 
jagare under disig väderlek en rekognosering in i Finsiw viken 
och gjorde en framstöt mot Baltisch Port, som bombarderades. 
Antagligt är att minor utlades vid återfärden, ty strax därefter 
sprängdes två ryska transportfartyg m ellan Helsingfors och 
Re val. 

Den 15 samma månad sprängdes engelska kryssaren New
cas tle i Nordsjön. Under försök att taga sig hem, sjönk krys
saren utanför Firth of Forth. 

En återblick på minkriget under den gångna delen ay 
v~i.rldskriget torde giva vid handen följande allmänna håll
punkter. 

I. Mineringars användande. 

A. I defensivt syfte. 

I defensivt ändamål utgör den förankrad e SJominan allt 
fortfarande ett kraftigt medel att utestänga eller åtminstone 
fördröja fientliga forceringsföretag och stiger mineringarnas 
värde i samma mån som deras flankering tilltar i styrka. Här
utöver utgöra defensiva mineringar vid åtski lliga med krigfö
ringen smmnanhörande företag jämväl ett gott skydd mot egna 
sjöstridskrafters överrumpling samt erbjuda ett säkert sätt att 
reglera handelssjöfarten och möjliggöra kontroll över den
samma. 

B. I offensivt syfte. 

a) I offensivt ändamål erbjuder den förankrade sjöminan 
ett utmärkt medel att inskränka, störa och oroa fientliga före· 
tag under förutsättning, att mineringarna utläggas utan mot· 
ståndarens vetskap, varigenom de vid plötslig påsegling träda i 
funktion och verk a hämmande och avskräckande. Då de äro 
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5 
rnl iga i vattenytan, kunna de enelast genom flygspaning eller 

0 l~oo·noseringssvepning i tid uppt~ickas och undvikas. F lyg
re' " 

all].n" måste utföras å jämförelsevis låg höjd och torde endast sr· " :. . . 
]lava utsikt att lyckas, ?arest havsb.ottnen erbJuder en l.tus hak-
orund, mot vilken de mörkare minstommarna avteckna sig. 
Rekognoseringssvepning är alltid tidsödande och fördröjer egna 

förcll:l g, men är mycket pålitlig. 
h) I ofl"ensivt ändamål kunna m.ecl fördel anv~indas å val

tenytan flytan de minor eller ännu bättre under ytan oscille
rande ctrivminor, under förutsättning att tillräcklig strömsätt
ning förefi nnes, som. kan fö rflytta minorna fram till och i ome
delbar ko ntakt med fiendens fartyg . 

II. Mineringars undanrödjaode m. m. 

a) :Minsvepning kan enelast anv~indas mot förankrade sjö
minor och äro dessa arbeten alltid förenade med betydlig risk , 
vilken viixer i samma mån som deras flankering tilltar i styrka. 
Mörker och tjocka utgöra det h~i sta skydel för minsvepnings

arbetens utförande. 
b) A vattenytan fritt flytande minor kunna endast upp 

täckas och undvikas genom spaning och skärpt utkik. Uneler 
vattenytan befintliga drivminor kunna icke undvikas , enär dc 
äro omöjliga att upptäcka vare sig genom skärpt utkik el ler 
flygsp:1ning. De utgöra niimligen nwcl den sparsamhet varmed 
de förekomma ej tillräckligt mål för att kunna upptäckas f rån 
flygf'arlyg. 

Till sist torde det vara nö i:lv~incligt att framhalla, det 
Yiirl dskrige t med all tydlighet visat, att utlagda minfält efter 
Himl igen kort tid bliva inefl"ekliva genom minornas losslitan
de fran si na ankare, på grund varav nya mineringar måste 
lltl~iggas för att ersätta förutvarande. Härav följer att man 
såväl fiir defensivt som offensivt ändamål måste hava riklig 
tillgång å minor för att m ed utsikt till framgång kunna föra 
lllinkriget. 
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