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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:

fiirslag till bestämmelser ang~tende utbildning av flottans
uffin ·r are samt uttagning m. m. för specialtjänst;
rörslag till föreskrifter, betingade av riksdagens beslut om
förmåner till sjökadetter m. fl.;

Y ~i rnpli kligas

)' tira nde över utredning och förslag i fråga om höjning
ay un derhåll och pensioner till avskedat manskap vid armen

oc h m arinen ;
11t redning och förslag till bestämmelser angående a nställn ing i förlängd tjänstgöring av värnpliktiga vid flotan ;

ut redning och förslag till åtgärder för rekryteringens främ .i a nd(• genom extra rekryteringsmedel samt anställnings- och
a vsk <'d s premier;
utredning och förslag angående premier, pris och utmär kelsn t ill maskin- och eldarepersonalen;

-

;.') Ill och följanlie avdelningar ~lro hämtade ur ,, Berättel s e om
vaL[ i r ike t s styrels e sedan sista lagtima riksdags sammanträde sig
b lldragib av den 16 januari 1917.
1'idskr·i ft i Sjöväsendet.
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fö r sing till in struktion för inknllelse och samling av marinens till beYäringen hörande värnpliktiga vid allmän mohiliser i ng ;
b es lämmelser för inskr~inkning aY g ni sttrafik å handelsfartyg och gnistärenden i iivrigt; samt
förslag t iIl regleme n Ls - och förfatlningsl'öreskr i ftl'r samt
yttranden i anledning a v inkomna ~\rs- och ge neralrappo rter
lll. 111.

OvanståendP förteckning upptag1'r endast ett fåtal ~wgivna
betänkanden, och i den smnma in gå ej förslag utarbetade enligt
»Instruktion för m arin stabe ns vPrksamhet i f redstid >> , ej l1 elle r
förslag och utred ni ng ar a v hemlig natur.
IV.

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

-

öH -

an g:l ende riksdagens uttala nde r öra nd e kustartillerikadetters erhå llande av manskapsportion in natura ;
iive r fö rsla g till befordr:m av ofTicernre i kustarti ll e ri ets
rese r v; sa m t
ii,·er förslag tiLl fiirii ndrad t eknik vid arb!'Let inom rullföri ngse xpedit: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 resk rifter för ullagning av viirnplikti ga till ekonomi- och
ba nl vP rksavde lningarua ; sam t:
plan över fördelning å de olika kompaniern a av lönerna
för kustartilleriets man sk a p.
Slutligen har ett flertal fö rs ing och y ttranden av hemlig
n a tu r utarbetats.
V.

Furslog :
till föreskrifler ang ~t e nde Lill siitlandcl av besiiiilningar å
m.nrinens reservstat ;
till plan för kustartilleriets övningar;
till ii ndrin g a v n å diga Jmn gör elsen angående antagning
och utbildning aY kustartillerikade tter ;
till rekrytundervisning ;
om utred ning angåe nde 11 y uniform för ku sta rtilleriet ;
till Yi ssa 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 ~1ng fte nd c antagning av mnn skap Yid
kustartilleri.l't genom kontrakt.
J'Urunclen:

röra nde höjnin g a ,· underh å ll och pensioner Li Il a vs keda t
manskap vid armen och 1narin en ;
rörande förslag angåenrle fören klin g ~w reclm'isn iugsviisendet vid marinen ;

Marinens övningar och undervisningsverk.
Fiollons i.ivningur och 1.wdervi:mingsv erk.
Flo ttan h~tr fortfarande till slörsta delen varit mobiliserad
l"ör ne ul ralitetss kydd. .-\. de med anledning hiirav rustade farLygPn hava, i den omfattning så lämpligen låtit sig göra, Yarit
:m _o rd n: tde skjut-, signal- , torp ed-, underv attensbftt-, min- , ma-,k_In-, ko rpral- och r<'kryts ko lor sam l yrkl'skurse r j"ör sd11äl
s:romw1skär ens nwnsl.:up som i tjc"inst varuncle värnpliktiga, varJa mte underoJli ccrs -, korprals- oc.h rekrytskolor för personal av
nyssn iin mda kat!'go rier 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 an lednmg :l\· flottans mobili sering Yiirnpliktiga varit inka ll ade t il 1
1.1 iins tgö ring jämlikt § 28 vi:irnpliktslagen.
:il\ eppsgossanws undervi snin g och övningar hava fortgått
vnlig t utbi ldnin gsplan en .
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För skepssgossarnas övande har under liden maj - septcmhe r varit sammandragen en skeppsgossecwdelni ng, 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 en ligt 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 kuslartillerikadetle r.
Undervisn in gen i sjökriosstvlan har med a n ledning a '"
·
floHans fortsatta mobilisering varit inställd.
Vid marinen s f(ygväsende l1ar utbildningen nx flygb å tsförare , flygbålsspanare och flygLåtsmaskiniste r pågått.
För arbeten med militärleder ~ivensom för övriga sjömätninglir haYa siirskilda fartyg varit rustade'.

Pa nsarbålen SYerige ~i r fiircligby_ggd i Ynd på Götaverken
nn k o111111 er.
Pansarbå larna Gustaf V och Drottning Victoria, j'agarna
\\' n1ngel och \Vachtmeister samt under vattensbåtar äro under
by ggnnd.
För undervattensbåtför svaret hava en del arbeten utförts.
Vid flottans varv hava, utöver dc arbeten, vilka äro 'a tt
hiinfii ra till materielens reparation , underhåll och klargörit1g
fö r t>x pedition , vissa mera omfattande arbeten utförts med därfö r t iIl huds s tå ende medel.

b) Kustfustiiingarna.
Arbeten med av ril<sclagen beviljade medel haYa under
fortgå tt. N å gon närmare redogörelse för dessa arbeten
lord!', med hänsyn till arbetenas beskafl"enhel, h~ir ej höra
lii mn:1 s .

~\rd

1\llslarlillcriets skolor och övningar.

c) Artillerinwl eriel, minor, torpeder m . m.

För den j"asl anslä/Ida personalen hava skolor och övningar fortgått enligt gällande l,esti.immelser.
Vnpenövningur för de värnpliktige hava varit anordnade
i enlighet m.ed § 27 värnpliktslagen. Därji:imte hava värnpliktiga varit inkallad e till tjänstgöring jämlikt § 28 Yärnpl.iktslagen.

E n del artill erimateriel för under byggnad varande fartyg
·
har Jeyererats. ·
Komplettering av fartygs och fäs.t ningars arti lleriammuni'
ti omu tredning har ägt rtnn.
~ fin- och torpedmateriel har ::mskafTats .

VI.

VII.

Utveckling och underhåll av marinens materiel.

Sjökarteverket.

Besiktning av för sjöförsvarets behov besti.illd krigsmateriel har fortgätt under inseende av officerare från flottan och
mariningenjörer.
Ändrings- och moderniseringsarbe ten :"t pansarbåten Thor
hava slutförts. Motsvarande arbeten å pansarbåten Niord
fortgå .

1 li k het med föregående å r hava pil grund a v otillräcklig
[Wrsonaltillgång mätningsarbetena under 191(:\ givit mindre resu ltat iin det beräknade. För byråarbetena, som svällt ut het:nllig t, har denna brist ä personal i befälsställnin g varit sär :-. kilt kiinnbar. Omsättningen av sjökort under ticlen l janu;lri 1;) november 1916 har varit oinkring :35 o/o större ~in nndt>r m otsvarande tid av l 915, und er vilket år omsiittningen Ya r
l •) (
hiigre iin und er något föregående. Omsiittningl'n ay

a-c:4.t ~,; if/(,.
a) Fartyg, hus och andm byggningar.
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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·e t 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
4,,;,
] : ] 00,000 ..... .. ........
o

•

•

•

•

vm.

slu gn ,aml nytt förrådshus , varjiimlc Lillbyggnad och repara.
ti on 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
·vari1 inskrivna i~navigations~n-delningcn 220 elever, av vilk~1
4:3 utexami nerats såsom skeppare, 74 sasom styrmiin och 63
sasom sj ökaptener 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 ·und ergåe nde ~w
l' xamen, har utgjort 1.6, av vilka 5 avlagt styrmansexamen, 1
skepparexamen , 1 l :a maskinistexamen , 2 2 :a maskinistexam en och 4 3 :e n1askinistexamen.

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 liYriiddningssta 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
ste narna i farleden S Loekholm- Landsort, vid Kapellshamn t ill
lt•dning i Kapcllsli~llllnsvikrn pö Cottlancl, Yid Ispeudde oc h
Simrishamn san1t. a Stensh11vud och Siiclra Grötö, den sisllliimncla 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~r rlorn aY beton g OCh jårn, \':tl'jiimte fvrarna [ÖrSCftS med agabe 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 fyrmiistaren , nytt JlHlskinhus fiir mislsiren , ny L\'iilt- och haga r-

x.
Nautisk-meteorologiska byrån.
:\a ulisk-meteorologiskt byråns verksamhet har under år
1911i fortsatts efter i det huvudsak li ga samma plan som under
l'iin'gal' nde ur. Dock hava de hydrografiska observationerna
liclit e n hiigsl :wseviird in skränkning genom det :1v pågåendt!
'ii rids kr ig Y å Ilade i ndraganeld a Y ett stort antal fyrfarlyg, :."t
,-ilka e ljest rege lbun dna oJ,sen~rlioner anstiilla s . Tre nva
hyclrogr:d·iska stationer hava triitt i Yl.:'rksamhet sedan septemlw 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 rekognose ringe n har omfattat spcci l'ila »tö ringsområden 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-

-68-

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 begärts 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 certifierats under år 191G emot 4 uneler år 1914 och 6 under år 1915.
I kompassprövningspaviljongen i Sundsvall har instrumenteriet inmonterats. Likl1ancle paviljonger äro uppförda i
Göteborg och Malmö, där emellertid en del inredningsarbeten
ännu icke äro fullt avslutade. Aven elen nya kontrollstationslokalen i Göteborg är i det närmaste färdig för inflyttning.
Antalet fartyg i transoceanisk fart , vilka föra meteorologiska och hydrografiska jo urna ler åt hyrån, har visserligen något 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 föredragning 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 hle vo härtill den 12 juli 1910 utsedela
statskomm issarien Chr. L. Tenow , dåvarande kaptenen, Ull mera ko m 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 uppdrag 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 n nas, even tuellt genom överflyttande :w revisionen på civila
hän der 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 delta 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 ändringar i reglemente för marinen , del III.
\'ida re ha va de sakkunniga slutfört utarbetandet av anvis ni ngar t ill ledning vid självkostnadsberiikningen och kontrollbokföringen vid flottans varv .
Sl utligen hava de sakkunniga föreh aft utredning rörand e
r\'visione n av marinens räkenskaper och förvaltning , ·vilken
u tn'dni ng blivit de sakkunniga anförtroeld genom förenämnda
11
~\ diga h rev den 28 april 1911. D enna utredning pågår.

r å rets arbeten hava deltagit statskommissarien
tn ~1 .i oren Rönblom och marinintendenten Ni:isman.
.\rbetet har fortgått hela året.

TeUO\Y ,
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Ungefärliga kostnaden för de sakkunnigas arbeten har frå n
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 frågo r
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 samm~1ntriiden på grund av flottans mobilisering och därav Hiranledda sjökonunenderingar.
och tryckningskostnader för de
Till Q"}ildande av sättnings'
u
delar av de sakkunnigas betänkande, som hittills blivit utarbetade, 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 härtill utsedela konteramiralen II. G. Lagerc.ranlz , marinöverinte ndenten H. F. Lindberg, statskommissarien Chr. L. Tenow och
förste marinintend e nten G. E . D id ring. 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 frå gan om vissa förändringar i K<ou ls krona Yarvs organisation h:wa d e sakkunniga under 3rd fö rstiirkts 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 sk e ppsmiitningsförfatl -

ningorna.
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Genom kungl. brev den 20 juni 191 3 ]Jemyndigades chefen
för sjöförs varsdepartem e nt et att tillkalla högst fyra sakkunniga
.i ~im k en sC' kreterare för n tt inom departem e ntet bib·iida med
on w rlw tn ing as de nt:1 Y vissa sakkunniga elen 9 f ebruari 1907
avgin1a förslag till sk eppsmätningsförfattningar m. m. ; och
ble,·o till sakkunniga utseelda kommerseråde t C. ~'[almen ,
sk epps mät ningsöverkontrollören O. Larsson och inge njö1:en N.
G. :\ilsson , v:1rjämte lill sekreterare antogs dispa sc hören C. :-..; .
Pin eus .
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 mälltJTY fiir 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 ~s a 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 nin g 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 ii Yerl'nskommelser med främmandl· makter om ömsesidigt
n kiin na ncl e 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.inslgöringsPt'll ning;lr.
(IV l.lfrcdninq och (IU förslag röruncle höjning ov de till avskedat mrms!~OJ!
Pir/ lilf tri n cn utgäende pensioner.
Pä gr und av s~irskilcla nådiga beslut den 3 sepl<·mber 1912
()<.:h de n 12 december 1913 har uppdrag lämnats å t ledamote n

i>:o)

!}iounr{e rw

.'iakkunniga }"Ör uerkstiil/rmr/r•
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av riksdagens andra ].:amman', regcmentsläkm·cn C. F. Vahlquist, redaktören O. F. Bogren och r evisionskommissarien J.
G. L. C. Stenberg att verkställa utredning och avgiva förslag
b eträffande förevarande fråga .
De .sakkunniga hava avgivit den 9 dec ember 1913 en förs ta
del av sitt b etänkande, omfattande utredning och förslag till
förh~ittrade underhåll från Vadstena J.;:rigsmanshusknssa för a r mens indelta manskap , d en 20 april 191-! en andra del, omfattand e utredning och försing till förhöjning i p ensioner för flot tans indelta manskap samt den 8 juni 1916 en tredje och sista
del, omfattande utredning oeh förslag d els bc tr~iO'ande sky ld ighet för marinens värvad e manskap att vid viss leY nadså lcler
avgå ur tjänst och d e ls b eträffande 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 lmajoren , numera gcnenillöjtnanten H. G. \V. \Vrangel, ordförande, kommenclörkaptet1 e n av 2:a graden , numera kommcl'l-diid<aptcnen av l :a graden J-T. H. K. Ericssön , nwjt)l'en , numeJ:a överstelöjtnanten ...\. G. Norinder s~-im t ytterligare en ofTic<'r vid kustartilleri et att uppgöra förslag till allmiil1 plan fii r
utförande uneler åren 1915_:__1919 av n y~mhiggningnr och nynnskaffningar för stä rkancl e a v d et f a !ila ku slförsv:t re!. Chrrsiclöjtnanten 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 d e snkkunniga
utsett majoren A. G. \Vibom, som av ch efen för sjöförsvarsdepartementet uts etts ~~ tt deltaga i de sa kkunni gn s arlwlcn. att
tills vidare iiven tjänstgöra som sekreterare.
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i"ö r fullgörande aY sitt uppdrag ha,-a dc sakkunniga förct;1gil reso r till Vaxholms och Karlskrona fästningar samt till
J [iirnösa nd.
Pa förslag av d c sakkunniga har Kungl. Maj:t beslutat
an gae nde å tskilliga nyanläggningar oeh nyanska frningar m. m .
Vidare hava de sakkunniga avgivit- yttranden över en del
tiIl dem remitterade ärenden.
Kostnaderna för d e sakkunnigas arbeten hava hittill s utgj ort 2:3,030 kronor 82 öre.
i :o) Sal,;kllnnigo l ör uerl:sliilland c au /örb cr c<lrm clc u/redni nu oc h uppgörcindc au fJl'e/imini.irt j'örs~ag beträfl'an de j'rågnn
0 nz lö nereglering j'ör marinens p ers onal m. m .

Pa grund av nådigt bemyndigaode den 11 juni 1915 till kal lack c hefen för sjöförs varsdepartementet den 17 juni HH5
Jll :trinövcrkommissaricn C. A. B. Boalt och marininten denten
:l\ :2:a g raden G. S. vV. Ehlin att i egenskap av sakkunniga
ili! rii.cta m ed förberedande utredning och uppgörande av prclimi niir t fö rslag beträffande frågan om löncreglering för mari nczts personal m. m . Sedermera hava dels den 4 augusti 191 5
komme ndörkaptenen a v 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.
Kost naderna för utredninp-e n bcliipa sig till sammanlagt
G, 1-11 kronor 41 öre.
8:o) So kkunniga }'ör uerksii.illande cw utr edning oc h upp Uiinmcle ou j'örslag beträffonclc anlägga nde au änn11 en torp cduerkstu d jämte torpedförrådsbyggnad m. m.
På gru nd av nådigt bemyndigande d e n 21 januari 1916 till kallade chefen för sjöförsvarsdepartementet den 22 samma månad ko mme ndörkaptenerna av 1:a graden J. G. Ekelund och
C C. A. Fa ll enius , stationsingenjören C. A. Holmgren oc h t or P ~'clinge n j öre n E. F. Elmquist att i egenskap av sakkunniga
hJtriida med verkställande av utred ning 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 flygväs ende 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 li ghet hiirmed tillkallade departementschefen den 3 1
mars 1916 majore n vid fortifikationen K. A. B. Amundson och
kommendörkapte nen av 2 :a graden v id 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 luellt verl.;:stacl för fl y gmaskintillverkning för arme ns och marinens Jwhov. Srdan därefter underhandlingar med Y<'clerhörande myndigheter rörande markförviin·, mi.1jligheten fiir erhållandl~ av kraft, hosliider för arbe tare 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 c rl.-.~tiillnnde nu utredning och nuviuanclc au lärslag i Inigan 011! llottslntion en i Stocklwlm s skärvärd.
Den l± juni HH6 uppdrog Kungl. Maj:t åt vicl' <tmira len
J. \1•./. L. Sidner, ordförande, samt marindirektören av 1 :a graden l. J . Falk man , komme11dörkaptenen a v l :a graden i flo t-
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wn s reserv H. O. F. Gylden , ledamoten av riksdagens 1 :a kam-

mare, fö rlikningsmannen S. H. Kvarnzclius samt ledamöterna
a v riksdagens 2:a kanunare civilingenjören kaptenen vid vägoch vattenbyggnadskåren S. E . J . Li.ibeck och folkskoll~iraren
]\. N. Hy de n att verkställa en allsidig, ur milihir, sjöfartsteknisk oc h ekonomisk synpunkt sakkunnig utredning angåencll·
il cla frågan om flottstation e n i Stockholms skärgård samt att
a vgi va de t förslag , vartill utredninge n kunde föranleda. Till
ko m mi ttens sekreterare ha r förordnats kommendörkapten e n a Y
l:a grade n G. R. Starck.
Ko nuniHen har under år 1916 avslutat sina förberedande
un dersö k ningar å vensom terriingundersökningarna å dc p lal
ser, som ansetts böra ifrågakomma för en stationsanläggning .
Deta ljarbetet med uppgörandet av de olika förslagen till stations- oc h varvsanläggningar har påbörjats, men är ännu ej
avsl utat. Unelerhandlingar om förvärvande av för anläggninga rna erford erlig mark hava påbörjats och för vissa av ifråga kommande platser avslutats. Utarbetandet av kommittens beliin kande har påbörjats i de delar, detta m ed hänsyn till arbelen as fortskridande varit möjligt.
Kostnade rna för kommiltens arbeten under år 1916 berii knas approximativt komma att uppgå till omkring 27,000
kronor.
1O:o) sakkunniga lär uerksliillunde (IV förnyade teknisl.:ct
ul re rlningur rörande vissa nwrina försuarsbehov.
Pft g rund av nådigt b e myndigande elen 14 juni 1916 till~
b il ade c hefe n för sjöförsvarsdepartementet samma dag vi ce
:1 mirale n \ V . Dyrssen , orclförnnclc , kommendörkaptenerna av
2: a gra dP n O. E. Lybeck och G. Ungf•r, marindirektöre n 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 \i gt vad krigets erfare nheter 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.
viss t
1l :o) sakkunniga j"ör vcrl.:ställande av utredning
ovseende bel ri.ifl"cmcle vorvsdrij"tcn vid j"loltcms station i Knr lskrona.
På grund av 1\ådigt bemyndigande den 21 juni 19ll) tillkallade chefen för sjöförsvarsdep artementet den 1 juli sanuna
är komn1endörcn Yid flottan A. B. Juel, ordförande, direktören
H . G. E. Hammar, ledamolen as riksdagens 2:a kammare, redaktören .T. A. Ingva rsson och marindirektör en av l :a graden
S. Pauli att biträda med utredning rörande ej mindre lämpligheten :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
:\tgärde r, som härför kunde bliva erforderliga utöver dem, vilka
angivits i ett av s~irskilda kmmnitterade för utredning röran de
utvidgning och modernisering av nämnda varv den 23 mars
19.15 avgivet betänkande.
Dc sakkunniga hava i studieändam.å l bcsi.ikt varv och verkstäder 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 utförande 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 utredningsarbe tet hava hittills uppgått till

.J ii m likt nådigt beyndigande den 7 december .1915 tillkalJade chefen för justitiedeparte mentet revisionssekre teraren Al-

gol Bagge, professorn vid universitetet i Uppsala Folke p :son
\Vetter oc h docenten vid handelshögsko lan i Stockholm Sven
Brisman att såsom sakkunniga inom ckpartementet biträda vid
och ut1 crl,ställande av utredning rörande dels omarbetning
,·idgni ng aY gällande straiTiagstiftni ng i fråga om enskilds föriJi ndelsL' med fränunande makt m. m . dels ock strafl'belägganc le
:tv sam hi.illsskad ligt konstlat åstadkomman de 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 införs el och utförsel av
Yaror m. m. samt lag om ~indradlyde l sc av 8 kap. 25 § strafflagL'n iivensom avlämnat utredning angående straff för samhäll sskadligt konstlat åstadkommand e av knapphet på förnödenheter m. m.
Diirji-imte hava under vären 1916 Bagge och \Vetter utarhdat fö rslag till författningar i därmed sammanhänga nde ämnen, nä mligen förslag till förordning om straff för olovli"' varuutförsel m. m. samt till lag om förhud i vissa fall m~t fort-~k afl'an de 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 sa mt mot tidsbefraktnin g av fartyg.
Kostnaderna för de sakkunnigas arbete har uppgått till
2.802 kronor 17 öre.
På förs lag av chefen för lanlförsvars departemcntet :
SuJ,:kunnigaJ'ö r verkställande av utredning och utarbetande

mnkring 4,850 kronor.
<w

Bland övriga kommitteer, som av Kungl. Maj :t blivit tillsatta, märkas följande, vilkas arbete beröra marinen eller området för I\ungl. Örlogsmannasi .iUskapets verksamhet, ni.im·
Jigen:
På föredragning [tV che fen för justitiedeparte mentet:
sakkunniga för siralflagstiftni ng angående ensl.:ilds förbindelse med j'ri.immande makt m. m.

/6:s l~g angående vissa vampliktigas tjänstgöriirg.

l'.n hgt nådigt beslut den 17 september 1914 bemyndio-ades
· tre" sak1antr··
orsvarsdeparte mentet att tillkalla högst
,t~ nmga personer för att inom departementet biträda med verkst:_ll_lande av utredning, huruvida sådana för förseelse mot den
1111 hFin ·L· fl'l
•
straffade värnpliktiga.
. ' ' s ra agen upprepade ganger
~-lika kun na antagas öva ett demoraliseran de inflytande å övlt ga Yiirnpliktiga, lämpligen må kunna , avskilda från övriga

..
l'lwr
l· t~· 1 f or

Tidskri ft i Sjövi.isenclet .
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värnpliktiga , vapenövas för sig själva eller användas till himpliga för statens räknin g 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 Västgöta regem ente C. A. G. Lincl!~ ncrona .
På grund av s~ir s kilcl a nå diga lwmyncli gande n den 19
februari och den 17 decembe r 1915 har chefen för lantförsavrsclepartementet vidare uppdragit åt kaptenen v id flottan F. Th.
E. Fevrell att under viss tid eldtaga i de s:~ kkunni gns ifrågavara nde arbete.
Jämlikt nådigt bem y ndigand e den 17 december 1915 har
ch efen för lantförsvarsdeparte m e ntet anmodat de sakkunniga
att i sammanhang m ed ovan angivna uppdrag verkställa utredning och utarbeta försing i b e rörda hänseende ji.imväl b eträffande det vid krigsmakten fa st 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 in om departementet verkställa ull·edning angående ck o mstfin digbete r , uneler vilka personal i
under befäls ställning vid arm en o c. h m.ari n en v id y ngre å r må
kunna befordras till officer och r ese rvoflice r, ävensom a vgiva
de t förs la g, ntrtill nämnda u tredn ing kunde g iva anledning;
och utsågas härtill överstelöjtnanten vid Livn•gementels gren a dji.irer G. Hedengren , ledamoten a v riksdagens andra kam mare, redaktören A. J. C. Chri s tiernson oc h fanjunk:1ren vid
Kalmar r egemente C. G. Andersson.
Sedan överstelöjtnanten ' H edengren p å cliirom gjord anhållan entledigats från ovannämnda uppdrag, utsågs i hans
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stiille till sak kunnig översten i arme n, överstelöjtnanten i Svea
livgmcle G. Bouveug ; och uppdrogs åt den sistnämnd e att i
egens kap av ordförande leda de sakkunnigas förh a ndlingar.
En ligt vad dc saklmnni gas ordfö rande meddela t h a r arbt•ll'l: med ifrågavarande utredning ~i nnu icke hunnit p åbörjas,
cniir ordföranden varit upptage n dels med studier rörande offic!'rse rsättningen under krig vid uWinrlsk armt\ dels med a ndra
uf redningsarbeten inom lantförsvarsdepartem en tet.
För ifrågavarande utredning ha va intill utgånge n av år
1\Jl6 icke n ågra m ed el utbetalts .
Sakkwmig för uerkstiillrmde au utredning och utarbetande
rw {örs /ag i fråga om j'ön'indrwl t elm ik vid w·betel ino111 nrllf t'iringse:r peditionerna m . 111.

Genom nådigt heslut el en fi fe bruari 1915 bemyndigades
cht•l'e n fö r lantförsvarsd eparteme ntet att tillkalla högs t tv å p erson<'r, j~im te erforderligt hi träde, för att verk ställa utredning
och :1 vgiva förslag i fråga om förändrad teknik vid a rbete t inom
ru llföringsex peditionerna m. m .; och anmodades marinöverkommissarien C. A. B. Bonlt att m ed bit6ide av kapten en i int!'ndenturkårens reserv C. M. The lander verkstiilla ifrå gava ra n de uppdrag.
Uppdraget är numera s lulfört.
Kostnaderna för ifrågavarand e utredning h:wa uppgå tt till
7 ,.>4:~ k r o nor 74 öre.
."i((khmnig }'ör uerkstiillnntle rw utr edning och avgivunr/e
rt u förs lag i fråga om viss(( 1'ir zdringar i inskriunings)'örordninyen.

(1t> nom n å digt b eslut de n 10 dece mbe r 1915 har c hefen
t'ii r lan tförsvarsdepartementet bemyndigats att tillkalla högs t
l\·a sakk unniga personer för att inom d epartementet bi träda
tn~·d. wrkställande •'av utredning sam t avgivande av för slag b elrall:lnde de ä ndringar i gii llande in sk rivningsförordnin g, vilka
lord!' böra vidtagas med anledning av el en 3 december 19L>
ll~.t'~inlad förordning angående kyrk oböckers förand e; och h ar
<l:. rtill utsetts majoren C. :M. L. Ljung,Ya ldh .

- so Uppdrage t är numera slutföTt
Till den sakkunnig e hava vid 1916 å r s utgå ng icke nå gra
m edel utbetalts.
Sab:kunni ga för yrcwsknin g cw lärslog iill förändrad tcknil..: uid arbetet inom rallföring sexpeditio nenw.
Genom n ådigt beslut den 11 februari 1916 bem yndigades
chefen för Ja ntförsvars d epa rtem entet att tillkalla högst fem
sakkunnig a p ersoner för gransknin g av för slag till förändrad
teknik \·id arhetet inom rullföring sexpeditio nerna ; och utsågos
härtill översten i sjätte arnH~ fördelning e n s r eserv frih erre C. A.
Fock , kommend örkapten en a v andra graden i flottans r ese n ·
F . Carlson , majoren i arm en , kapten en i Hallands r egementes
reserv C. L. von Mentzer , kapten en vid Hälsinge regemente
P. vV. Genberg och unelerlöjtn anten i armen J. G. Malm. Seclan
majoren von Mentzer avlidit, tillkallades i hans ställe överstclöjtnanten i armen, majoren . i Jönköping s regemente s reserv
C. S. T. Gyll e nsw~ird att såsom sakkunnig deltaga i b erörda

arbete.

Dc sakkunnig a hava inkommit med bctänk:m de i ~.imnet.
Kostnade rna för cte sakkunnig a ha va uppgått till n,150

kronor 82 öre.
Saklwnni ga j'ör prörming au ansökning ar rörande LLJ1psko1'
för värnplikti ga m ed inställelse till tjänstgöri ng uid mobilisering.

Seclan Kungl. Maj :t elen 21 januari 1916 utfärdat kungörelse angående uppskov med och frikallels e från inställelse till
tjän stgöring vid mobiliseri ng för vissa värnplikti ga, bemyndigades chefen för lantförsva rscleparte mente t genom nådigt beslut elen 11 februari 1916 att tillkalla högst nio person er jämte
sekreterar e för att enligt av d epartemen tschefen ulfärclnd instruktion i egenskap av sakkunnig biträda vid prövninge n av
an sökningar om uppskov fö1· värnplikti ga m Pd in ställ else till
sadan tjänstgöri ng; och utsågos härtill generallö jtnanten i gene ralitetets reserv A. F. von Matern , överstarn a i sjätte armefö rdelningen s r eserv C. G. A. Bergenstr åhlc oc.h friherre C. A.
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d e partement et G. A. Åkerman varjiimtc ål majoren i armen,
kaptenen i Upplands infanterir cgeentcs reserv C. M. L. Ljungwaldlt uppdrogs att 11ndcr Yiss kortarl' tid deltaga. i d c sakkunnigas arbeten .
Uppdrage t iir numera slutfört.
Kostnade rna f'iir dc sakkunnig a haYa uppgått till 612 kroHOr

80 öre .
På l'i.irPdr:tgniltg :tY chden fiir civilde partemen tet:
Suk kunniga för utorl)(' f(lnde rw f ön;/ og till l ufttrnfi /.'förord-

ning för Sverige.

Jiimlikt bemyndig ande den 24 juli 1914 har chefen för
civildepai· tementd uppdragit M professorn , juris doktorn T.
Engström cr, 1J ppsala, :Hl, i egenskap :n· sakkunnig , inom. ~e
partement et bitriida med utarbetan d e nv förslag till lufttraflk fiirordni ng för Sverige .
Därefter har chefen för civildepar lcmcntct, järnlikt beriirda
bemyndig ande, den 21 januari 191(1 uppdragit åt majoren J. G.
Sy!Yan oc h kommend örkaptene n as andra graden G. Unger ,
Stockholm , ~~u ji.imte professorn Engslröm er bitriida med ut:trlwtande av förcniimn da förslag iivensom utsett löjtn:mten B.
V. L. Jacobsson att yara sekreterar e hos de sakkunnig a.
r fn\ga om kommissi onen har mcctdelats , att förbereda nde
utkast till lufttrafikf örordning und er ~n 1916 utarbetats så niir
som på vissa områden, i s ~' nlwrhet fråg orna om visitation och
lwh:mdlin g av utliinctsk1 , till Sv<•rige inkomma nde luftfartyg .
De kostnader , kommissi onen intill 1916 års utgång mcd fiirl för statsve rket, uppgå till omkring 1,000 kronor.
På föredragn ing as chefen l'ii r finansd epnrtcmen tC'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 p a!'lemcnte l sakkunnig a med uppdrag att verkställa utredning .
hu r u sjöfarts förbindels en nwllan Sverige och Ryss land må ku n-

n a v itc rligarc ulYccklas m. m.

De s:1kkunnig a ~iro: f. d. generaldir ektören Alfr. L: 1 o·erll cim. Stoc kholm (ordförnnd c) , f. d. generaldir ektören F. v~ H.
1
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. ...
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samt föred rog
lagen den 16 oktob er 191-! om tillsyn tt fartyg
lagför slaget inför lagråd et.
egent ligt
Efter den 8 juli 1916 till årets slut har något
omm it.
förek
icke
rande
fullgö
ags
arbete för ifråga varan de uppdr
t.
Unde r år 1916 har Löfgr cn icke deltag it i arbete
en ingå
saklig
Uti förev arand e uppdr ag torde Yidar e huvud
g• till
försla
övera rbetni n.!!,_, resp. utarb etand e av
"nlnsk nin<,.
b och
n
et försla g tilt
förfat tning ar, som kunn a föran ledas av förut avgiv
chefe n för
från
vissa
av
,
fartyg
å
förord ning om trälas tmärk e
närm are
till
g
försla
e
äntad
nautis k-met eorol ogisk a byrån införv
passkom
fartyg
och
bestä mmel ser i fråga om fartyg slante rnor
nu -~
ation
deleg
ser, av ett utav en intern atione ll skand inavis k
port av farl iga
mera uppgj ort försla g till förfat tning om trans
rigar eller förskepp slaste r m . m., så ock av andra frams tällni
e.
områd
e
arand
förev
slag inom den närm aste tiden på
omkr i ng
till
tt
uppgå
slut
Kostn adern a hava intill 1916 års
28,50 0 krono r.
Sluten s krigs/ ör säl> rings h' o nzmis sion.
förord Sedan Kung l. Maj:t den 17 augus ti 191-! ulfiir dat
ara, i
krigsf
mot
!!
i.i.krin
·1öförs
s
eland e av .
niuun om
- staten s medd
krigsom
r
frågo
att
,
, ilken förord ning bland annat föresk rives
, föror dnade
försäk ring skola handU iggas av en komm ission
, som omcde l ~
Kung l. Maj:t samm a dag, att denna lwmm ission
staten s krigsbart skulle träda i Yerks amhel , skull e henäm nas
fiirsiik ringsk ommi ssion.
Eric Bir·Ledam öter i komm ission en äro: lands hövdi ngen
Gerha rd
Johan
gcr Trolle , ordfö rande , iiYcrd irektö ren Paul
berg (såsom.
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Komm ission en h:tr under :h 1916 fortsa tt sin n•rks
hava hållit s
e fter samm a grund er som förul. Sammantr~idPn
elats å fartyg:
yarjc helgfr i dag, v:n·vid 5,0-!6 försäk ringa r medd
... .~
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18,921 förtill sam m anlag t belop p av 986,,1 75,354 krono r samt
13,48 1 kroslik ringar å varor till samm anlag t belop p av 607,2
uppbu rit
nt
konta
året
nor ;~ ö re. Komm ission en har under
kro2,583
13,70
samt
t 2,9.J.9,848 krono r -!9 öre i kasko prem ier
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6,017,502 krono r 57 öre samt
igan·
yttcrl
~iro
pråk
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r
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0,000
nt ror k Ya rhalln a 1 Engla nd för cirka 50,00
de vilka slutlig·a
i T yskla ud för cirka 2,000 ,000 krono r, röran
li~a
pri srii tt::don~.ar iinnu icke föreli gga. Dessu tom hava åtskil
pråk.
gsans
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under
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höran d<·
För bevak ande av komm ission ens talan inför vcder
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nn drr o lika tidspe riode r uppeh ållit sig i Engla nd.
bestri tts
Kostn adern a för komm ission ens verks amhe t, som
t 180,8 82
med tillgän gliga räntem cdcl, hava under året utgjor
öre.
-!8
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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 protokollfiirda smmnant6iden med kommissionen i pl enum avhå llits . Arbetet hnr emellertid till Yiisentlig del varit förlagt ti ll
ett flertal subkommith~er, som vm·it i verksamhet lm der län gre
eller korhtre perioder av året. Till dessa subkommitteer har
elen förb eredande behand lingen av åtskilliga med den ekonomiska 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 krigsberedskapskom missi on ens försing gemensam för denna
och krigsmaterialkomm issionen. J subkommitten ingingo som
ledamöter från förstnämnda kommission professorn Heckscher
och godsägaren Sederho lm samt från luigsmaterialkomm issionen överstelöjtnanten A. I. Lyslröm och kaptenen E . Nordl und
Såsom juridisk
j~imte kaptenen E. Bredberg som suppleant.
sakkun nig medve rkade hovriiUsrådet Nils Edliug.

b ) Subkommitthz / ör frågor rörllndc branslc och oljor.
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Alt ~asom lcd:uuöter ingå i subkommiLLt~ n ulsågos av krigsheredsk:tpskommi ssionen dess ordförande kammarrättsrådet CarJrsso n. sa m l professorn Hecksche r och god sägaren Sed erholm.
\:trjiin!le p3 lw mmiss ion ens framställning chefen för finnnsdep:t rlem entl'l t i lika ll:t d(• ledamoten a v riksdagens andra kammaiT, rl'd:tktiiren A. C. .J . Christi ~·rnson och sekreteraren i Malmöhu ~ lii ns hushållningss~illskap J. G . .J:son Leufven all såsom
led:t miit('I' i ngtl i subkommitten. staten s linmedclskomm is si on
l!ts:1g sa sorn rC'pn•sent:1nt i subkommitten sekreteraren , f il osofie
do k tom "\f. "\1are us.
d) .'iu bkommitt(; /ör kreditfrågor .

Suh kommill(:n Lillsalles d e n 7 mars 1916 med professorn
Hecksche r och Y. h~irndshövdingcn :iv[. \VallenbPrg såsom ledamiiln frfl zt krigsberedskapskom mission c n. På h emställan a,·
ko mmissi onen Lil!k:tll:tdes dessutom av chefen för finan sdeparte me ntet såsom ulomståeiJde snkkunnig:a sekrete raren i
Sn•nsk:t banl-föreningen Ch. R. Dickson, ledamo-ten av riksda gl'n~ fö rsta 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.

Den n a subkomm.itte tillsattes den 1 februari 1916 med
uppgift att utrecln den ekonomiska krigsberedskapen beträffande kol, annnl bränsle och smörjoljor. r densamma ingingo
som ledamöter från krigsbereclsknpsko mmissionen direktören
Fredholm och professorn Heckscher samt, efter gjord hemställan om medverkan från industri- och krigsrnaterialkomm issionerna , frå n industrikommi ssionen komm ersrådet G. Dillner oc h
l"rå n krigsmaterialkomm ission e n marinön•rintenden ten H. F.
Lindberg och överingenjören A. \V:1hlberg.

lk n na suhkommiUe tillsalles den 7 m :trs 1916 fö r behan dling a v handels-. sjöfarts- och tullf"rågor, i d e n m å n dessa
sa nl!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 krigsberedskapskom nJ issi ozwn .~:11nt konsuln l\. G. \V eLterlund och leclamölt~rn ;, :t,· rid:tgcns andra kammare grosshandlaren Nils vVinkll'r oc h rcdakliirPn C. E. Sn•nsson , ,·ilka tre sistnämnda på
knm mis sio nens 1H·msliill:lll tillkallades :tv chcfC'n fiir finans dL'pa rh•nwnlPl .

c) Subl;ommitten j"ör liusmecle!sfrågor.
Beslut om tillsättandel a\· d e nna subkommitt(~ fattades av
krigsheredskapskom missionen elen 8 februnri Hll(i , och hems t~illdes till stalens livsmedelskommiss ion om dess medvC'rkan.

fl Su bl.:o nunitten för socio!o /rågar lilh:tlles el en 7 mar:;
Hl]() med up pgift aLL utreda frågor rörande socialpoli Liken
uciz nr lwts markiJndens organis:rtion, i d en mån dessa frå gor
\:tn l!n anhang med det krigsberedskapskom missionen li.im-
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nade uppdraget. Subkommitten består av professorn Beckseh er och aktua ri en O . .Järte, utsedda av krigsberedskapskommission en, samt kaptenen Carl Bcnnedich, direktören G . .Jacobsson och byråchefen G. Buss, tillka1ladc av chefen fö r
fiinansdepartementel dter krigsberedskapskommission ens hemställan, samt dessutom av J;;aptenen E. Bredberg, utsedel av
krigsmaterialkommissionen.
Sammanlagda be loppet av kostnaderna under år 1916 fö r
krigsberedskapskommission ens verksamhet utgör omkring
30,000 kronor. Nå gra 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 eck lesiastikdepartementet:
Kommitten j"ör utredninrt angelende utj"öronde cw en gradmiitning på Spetsb ergen.
Genom nådigt. h eslut den 11 mars 1898 tillsatte Kungl.
"Mnj:t e n kommitle m ed 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 gemensamma bekostnad a\' gradm~itningsarbe ten på Spetsbergen
m. m. , för niimnda iindamål förha11dla m ed ryska kommitten
och särskilt beriikna den kostnad , som det tilltänkta för etaget
skull e medföra för svenska statsverket, samt avgiva underdånigt förs la g til l de åtgärder, som för ändamå lets vinnande
bord e av SYerige vidtagas , ii.v('nsom att m ed uppmärksamhet
följa dess fortgå ng och inkomma m ed dc framshi lininga r, Ya rtill anledning kundl' förefinn:ts.
Till ordförande i denna k ommittL~ nlsågs dåvarand e H . J(.
H . Kronprinsen, Sveriges nuYarande Eonung, och till lcclamötl:'r förordnades professorerna friherre :\.. E. Norden sk iöl d,
P . G. Rosen , Liclingii ,·illastad , H . C. Dnner, Uppsala, oc h G.
Yfittag -Leffler, Djursh olm , lä rare n Y id stock h olms högskola,
llllllH'ra profesosrn friherre C . .J. D e Geer, Stoekholm , samt
lektorn , numera p rofessorn E. ;hiderin , Stod;;holm . Komm itten 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.
Stockho lm. Kommitten s ledamöter friherre Norde nskiöld. Rosen och D nner avledo, den förstnämnd e Hl01 , Rosen år 191 3
och Duner å r 1914. Vid I-I::tns Maj:t Konung Gustafs uppsti gan de på tronen överhimnade han ordförandeskapet i kom mit ten å t H. K . H. Kronprins Gustaf Adolf, som den 16 no,·emher 1908 första gå nge n förde presidiet Yid kommitll'l1s
sa mman träden.
Kom m ittens arbete under år 1916 har b estått i befordrandet 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 1
pu nkter med nätet, S. Hl. E . Astronomiska obse rvationer
1901, oc h S. VII. B. Magnetiska variationsobscrvationer, var.
jäm te S. l. Historiken börjat tryckas, ehuru översättningen av
dem w o m 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. Lokalattraktionerna, som ej kan avslutas förrän avhandlingarna om topografien och gcologien iiro fullt färdiga , vilket dock kan väntas
un der den n ä rmaste tiden.
Profes sor G. De Geer har utarbetat en karta över de gamla
de nudationsytorna, som särskilt inom norra del en av grad ·
1
lliitningsnätet äro av genomgripande b etydelse för uppfattIIingen a v såväl Områdets byggnad SOm dess nedisning. Även
0
Yriga föra rbeten för den geologiska och geografiska beskrivni n g(~n ii ro snart slutförda.
Totalkostnaden för kommitten till och med 1916 har uppgått till omkring 58,000 kronor.
r; y m nasilkl·o mmitten.

Maj:t
Gen o m n ådigt beslut el en 9 juli 1915 uppdro(j"b Kun?L
.
b
omfattrörande
utredning
' . en kommitte att efter verkställd
. .
o r I1 ar t en av d e n un d erv1smng
llt n"en
1. gymnaslt"l'- oc h idrott,
'"'
'tl
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son'! borde medd e 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 omo rgani sation av gymnastiska centra lin s litntet samt
rörande åtgärd er, som k u n de finnas crl'orderliga l' ii r tillgodoseendet av landets behov av högre kvalific<'r:1cle lärare i gymnastik 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. Adria n,
överläraren vid gymnastiska cen lralinstitutl'L majoren S . .'\..
Drake nberg, direktören .J. S. Edström, Västerås, överstelöjtnanten vid norra skånska infanteriregemente t 1\:. A. (;enberg.
professorn vd universitetet i Uppsala J. \'. Hullkr:mtz, . leda·
mote n 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 llmiinnn liiroverket i Falun r\. A. R. E . Sundberg.
Seclan Hullkranlz :n·sagl s ig uppdrag\'~ att Yara leda mot
i kommitten, utsåg Kungl. Maj:l genom nådigt brev cleu 8
o ktober 1915 i ha11s stiill c till ledamot proressom vid karoli nska mecliko-kirurgiskH institutet C. Hedren.
Amanuense11 i ecklesiastikdep:trte mentel 13. Kniis , solll ursprungligen förordn:1ts alt vara sekretcrare hos . kommitten , !tar
heslut elen n se pte mb er HHG t'nll ecligats rrå n
.,.e nom nådiot
b
h
sckreterareuppcl ragd , oe h har amanuense n i n ii m n da departement G. H. B erggren s:m1ma dag fiirorclnals att vara kommi ttens 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 mella nliggande Lider har ett av kommitlen tillsall arbetsutskott upprrrundlin .J· er fiir ett blivande betiinkande och påbörja t
draoit
b
t>
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 framskridet staclimn och lära kunna avslutas under loppet av år
1917.
Kostn a derna för kommitten uppgingo Yid 1916 års utgång
till om kring 22 ,091 kronor.

XII.

Utfärdade författningar.
Under år 191G hava på chefens för sj öförsvarsdeparte m entet fii1·Pdragn ing följande allmänna författningar utfärdats,
niim ligen : den 4. lebnwri: kun görelse angående ändrad lyde lse
:w § 17 i nådiga stadgnu för skeppsgosseskolan elen 13 mars
1896; de n 18 f ebruari : kungöre lse a n gåe nde skyldigh et för
ma rinl~ik arkårens personal att uppehålla .iämv~il annan läkartjän st; den 25 f ebruari: kungörelse angående t ill sMtandet av
besiiiilni ngar å rese rvstat för marinen ; den 7 april: kun görelse
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- oc h fyrinrättningarna under tjänstgöring vid flottan:
den ?8 april: kungörelse angående tilHigg till nådiga förorclni ngC'n elen 26 oktober 1906 angående ~\tgärder till undvikande
n v om hordlägg ning 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·tillerikadetter ; den 14- juli: lmn gört'lse m ed bestämmelser för s.iöfarten i
anledning aY mineringar i Kogrunclsrännan; den 29 september : kungörelst~ angående iindracl lydelse av § 5 i förordningen
den :3 d<'ce mhcr 1915 :\ngåencle anställning· i flottan s reserv av
persona l, som för u t tillhört n ågon a v flottans mi li tära kårer:
l
·
·· d ·
·
" d
··· .,
l·
som nlrc rlrcrr·
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: kungurelse an gående Yissa i.incl ringar i kungörelsen den H jul i
1
·
·
···t·arten 1· an le d mng
av nHnerin
.,,91 6. 111 ed JJes t..anune l se r t···or S.JO
1
angående
kungörelse
november:
3
elen
;
I<ogrunclsrännan
~·tr
1
' ndrac] lydelse av § 4 mom. 1 och 2 i in s truktion en för marin-

-
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den
(ivcrdi rektöre n och chefsin genjör erna vid flottam i station er
da
särskil
med
ning
förord
13 oktobe r 1905 ; den .24. nov ember:
n
marine
vid
m.
.
m
föreskr ifter angåen de avlöni ngsför måner
i
gar
ändrin
på krigs fot; den J decemb er: kungör else om vissa
a\'
kungör elsen den 24 oktobe r 1913 angåen de organi satione n
.'J O
marins taben och denna stabs verksa mhet i fredsti d; r/en
11
den
relsen
kungö
i
g
~indrin
de
decemb er: kungör else angåen
n·a
de
angåen
1910)
ber
decem ber 1903 (ändra d den 12 septem
nmarini
och
er
1ngnin g och utbildn ing nv marini ntende ntselev
g
ändrin
tenden tsaspir anter ; somma dog: kungö relse flngå ende
och
i kungö relsen den 11 decem ber 1914 angåen de antagn ing
an else
kungör
dag:
samma
;
detter
utbildning av kustart illerika
r
oktobe
8
den
sskolan
sjökrig
gående ändrin g i reglem entet för
~
av
lse
lyde
ändrad
Hl15 ; samma dag: kungö relse angåen de
21 i kungör elsen angåen de antagn ing och utbildn ing av marinokingenjö rseleY er och mnrini ngenjö rsaspir anter m. fL den 13
tolwr 1905 . .
I övrigt har Kungl. Maj :t fattat beslut och utfä rdat
et
allmän na författ ni n gar beröra nde marine n eller områd
vilka
för Kung l. Örlogs manna siillska pets Yerksa mb et, bland
märka s:
I enligh et med det beslut om samarb ete mellan de 3 n orav
eliska rikena , som fattade s under det på H. M. Konun gens
ka
norelis
hållna
Sverige initiati v under deeem ber månad 1914
konun gamöt et i Malmö , hava svensk a, danska och norska stats11
och utrikes minist rarna samma nträtt i Köpen hamn elen 9 mars och i Kristia nia den 19--22 septem ber 1916 för överav
higgnin g om sådana frågor , som uneler }'-riget visat sig vara
gemen samt intress e för de tre länder na.
Uneler den 6 oktobe r 1916 har Kungl. Maj:t besluta t att
genom särskil da d elegera de inleda förhan dlinga r med Eng land
fö re·
i syfte att uppnå en lösning av mellan de b å da länder na
liggand e handel spoliti ska frågor.
P å föredra gning av chefen för justitie depart emente t:
den 6 mars: lag om förbud i vissa fall mot överlåt else
g
a v svensk t fartyg eller andel diiri samt mot tidsbef raktnin
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128
av fartyg; den 2 ]uni: lag om ändrad lydelse av 127 och
9
den
§§ i straffla gen för krigsm akten elen 23 oktobe r 1914;
ra
ju ni: lag o m förfoga nde över viss egendo m vid krig, krigsfa
:
llanden
å
förh
edda
föranl
krig
av
a,
ell er and ra utomor dentlig
gods
av
tTande
fortska
mot
fall
den 8 ]u li: lag om förbud i vissa
om
med sve nskt fartyg m ellan utrikes orter ; samma dag : lag
i
förbud
om
utsLräek t tillämp ning av lagen den 6 mars 1916
däri
vissa fall mot överlåt else av svensk t fartyg eller andel
.s amt mot tidsbef raktnin g av fartyg ; den 14 jmmar i: kungö relse
med hes lämme lse, att skepps gossek åren i Marstr a nd skall }vela
eun der Yiss regem entskri gsrätt ; d en 3 mars: kungör else med .b
och
ingar
avdeln
e
stä mmelse , att särskil da till marin en hörand
persona l skola lyda under vissa krigsrä tter; den 2 funi: lnm
juni
2
görelse a ngåend e ticlen för ikraftt rädand e av Jagen den
för
1916 om ändrad lydelse av 127 och 128 §§ i straffJa gen
anelse
kungör
:
juni
9
den
1914;
r
krigsm ak ten den 23 oktobe
gående tillämp ningen av viss bestäm melse i lagen elen 9 juni
er
19 16 om förfoga nde över viss egendo m vid krig, krigsfa ra ell
för
melser
.andra u tomord entliga , av krig föranle dda bestäm
ande över
verksliillighet av lagen den 9 juni 1916 om förfo"'
<>
av
·viss egendo m vid krig, krigsfa ra eller andra utomor dentlig a,
.
llanden
förhå
h ig fö ranled da
På fö r edragn ing av chefen för lantför svarscl epartem entet:

den 2 1 Januari: kungör else 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 förordn ingen den 31 decem ber 1914
angåen de inskriv ning oeh redovi sning av värnpl iktiga samt
m
deras tjänstg öring m. m. (inskri vnings förordn ingen) ävenso
13:
oeh
14
n:r
ären
av de till samma förord ning fogade formul
lse
ku ngörels e angåen de uppsko v med frikalle lse från inställe
18
vissa värDI)l ikti"'a
t> ·, den
till
. tjänstg öring vid mobiliserin~v för
t.ebnwr i: kungör else om ändrad lydelse av § 86 mom. l och
~ 87 ll1om . 2 i gälland e inskriv ningsf örordn ing ävenso m flY
19
det till samma förord ning fogade formul äret n:r 16 ; den
den
gen
nin
n~aj : kungö relse om ändrad lydelse av § 3 i förord
1
JUni 191 2 om unders töd i vissa fall å t Yärnpl iktigs hustru
Tids k1·i{t i Sjöväse ndet.

7
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och barn (familjeunderstöd); den 11 ju li: lag om ändrin g 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 ma j 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 frå n
inställelse till tjänstgöring vid mobilisering för vissa värnpliktiga; den 13 oktober: kungörelse angående tindrad lydelse av
~ 113 111om. 2 i inskrivni,ngsförordningen; den 20 oktober: k un görelse angående crsätluing för kost åt värnpliktig, som häm tas
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, § 861110111. 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 inskrivningsförordning ävensom a v det till samma förordning fogade
formuläret n:r 1 samt om upphävande av § 7 och § 11 i förord ningen ävensom av de till densamma fogade formuläre n
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 inskrivn ing samt om val a\' ledamöte r i inskrivningsrcvision<'r m. m.
fogade tabell I ; sammo dog: kungörelse om iindrad lydelse av
~§ 3 och 8 i förordninge n 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 c hefen för civildepartementet:
den 14- juli: kungörelse angående förbud mot lufttrafik
öve r 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 angående fö rbud i vissa fall mot avtal om nyttjanderä tt åt utliinn ing ti ll sve nskt fartyg ; den 14 cwgusti: kungörelse om hanelelsfartygs skyldighet att föra nationalitetsflagga m. m.
Pa föred ragning av chefen för ecklesiastikdepartem entet:
den 8 december: förordning angående utfärdande av flyttnin gsbetyg från militär försam lin g till annan församling inom
riket.
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Arsberättelse i minväsende och
elektroteknik.
Avgiven Yid Kun gl. örlogsmannasäll sk apets 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-Japansk a krig gåvo anledning att fö rmoda.
Såväl i defensivt som offensivt ändamål har nämligen sjöminan alltjämt visat sig vara ett kraftigt vapen, som man ej
ostraffat vågar sätta sig över eller se bort ifrån.
De neutrala staterna hava för upprätthålland e av sin neutralitet använt defensiv-mine ringar inom egna territorialvatte n .
Ententen såväl som Centralmakter na hava utöver de självfallna mineringar, vilka ligga inom respektive länders befästningsrayoner, gjort ett rikligt bruk av defensivmineri ngar,
sträckande sig långt utanför egna sjöterritorier. England och
framförallt Tyskland hava därjämte flitigt begagnat sig a v
offensivmineri ngar.
Defensivminer ingar 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 väderleksförhå llandena 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 h ava kra ftigt bidragit till att hålla fientl iga
U.-båta r på vederbörligt avstånd från egna maritima baser;
en uppgift, som visat sig synn er ligen viktig, sedan U.-båtar
numera börjat användas för att utforska och eventu ellt skada
dc av motståndarens sjöstridskrafter, som av ett eller a nnat
s käl nödgas ligga s tilla i h emland ets baser, städse stridsberedela och klara för ögonblickligt bruk.
Förutom i ova nn ä mnda ä ndamå l hava äve n m in eringar
konunit till användning för alt leda den n eutra la sjöfarte n in
på sådana farvatten, där e n krigförande makt varit i tillfäll e
att verksamt övervaka och kontrollera densamma. Min eringar
av här nämnt slag hava, oavsett den hänsynslösh et varmed
världskriget i övrigt bli vit fört, i de a llra fl esta fa ll notifierats
n eutrala stater till förekommande av vådasprängningar.
Ytterligare en användning av mineringar har givits i sa mhand med åtskilliga företag av de krigförandes land strid skrafter. 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 fla nkskydel fö r vid ha vet belägna landstigningspunkter.
I off ensivt syfte h ava min eringar i likhet med vad fa ll et
var under Rysk-J apans ka kriget kommit till använd nin g dels
såsom snabbt utförda strömineringar omedelbart invid fiendens öppna kust er och m era trafikerade fl odmynn in gar, dels
ock i ~indam å l a tt 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 vikti gare krigs löretag.
U nder slaget Yid Julland bank den :-ll maj och 1 j uni
\91() ströminerade en gels ka jagare och lära genom des~a minor
en tysk jagare skadats och gått und er.
Ulläggning av dc stora minbilt, som under dclla krig kommit till användning, !tar i stort sett tillgått så, aU, sedan m in·

fältels y lt~rg räns er blivit utb ojade, e tt flertal för minfällnin g
• tentele fa rtyg framgått över detsamma på lä mpliga kurser
1
:~~ clcr jämfö relsevis låg fart, a ll tjämt m ed b estämda tidsintervall er för hand störtande millor överbord längst akterut :\ fartygen . 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 a v en e ll er annan orsak ej förankr at sig å önskat d jup
~1 tan l'l ulit upp till vattenytan , h ava medelst artill erield från
lätta pjiiscr bragts till explosion . Har tidvatten förefunnits,
då r mi ne ring skall anordnas , har man för att ernå full cffekli Yikl nödga ts utlägga h ränne minfä lt, det ena med minorn a
förankrade m ed h ä nsyn till högt va tten och det andra m ed
hinsyn till lågt.
U nder det gångna året h ava alltjämt efter hårda sto rmar
m ino r sl itit sig loss från sina ankare och drivit in mot våra
kuster. Härigenom har tillfäll e erbjudits att närmare studera
oli ka Iiinclers minmaterieL Ar ets minskörd har dock ej just
erbjudit någo t väsentligt nytt utöver vad man r edan uneler
göra b ekantskap med. Den fara
hunnit
[('i n·"'lende kriasår
._
tl
kringflytande minor utgöra ,
dessa
som
,
för lln ndc lssjö farten
ha r u nder å rets sennre m å nader n å got a vtagit och hava rapportn na om dylika minor dessbättre blivit mera sparsamma .
Sa mtliga upphittade min or hava till synes varit förs edeln
med a uto matiskt verkand e förankringar , varigenom de ras utliiggni 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 los s från ankaret. De t har dock vid många till fiil lt> n visa t sig, att dessa appa rater av en eller annan orsal;;
ej allti d fu ll gjort sina åli gganden , utan har minan bragts til l
l'Xplos ion , dft den törna t mot något föremål.
I l<'lt visst återstår nume ra bl ott ett ringa fåta l o m ens
n agr~t :t Y dc minor , som vid krigets början u llad cs, ty genom
saltva llnets galvan iska inve rkan pa minan och förankring'ilrosst'n uppk omna anfrätningar, som. oftas t leda till att minan
,-id ~ji\hiiYn ing sliter sig loss och börjar sin vandrin g p:\ havet,
~~~ vida !_10n ej dessförinn an bl ir läck och sjunker.
t"~'
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Några anordningar till förekommande av dylik frätni ng
hava icke iakttagits å upphittade minor.
Minladdningarna synas fortfarande uppgå till 60 ~l 80 kg.
och utgöras av brisanta sprängämnen såsom bomullskrut, trotyl, 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 temperatu r ;
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.gasa d
omöjliggör vistande i rum, där detonationen inträfl'at;
6) Färgar icke vi d 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 kryssa r e, minfartyg 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.
Minfällni ngen sker för hand.
Före kriget hade Ryssland gjort försök med minering frå n
U .-båtar enligt amerikansk metod , som emellertid misslyckades . Huruvida någon av de krigförande kunnat lösa denna
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t
fråga ~ir ic ke känt, m en antagli gt är att Tyskla nd, som ~evisa
.
harmed
lyckats
även
apnet,
sig j högsta grad beh}irs ka lJ .-håtsv
Frågan angå ende använd andet av drivmi nor sys selsa tte
paredan före krigsu tbrotte t ett flertal marin er. Masso r av
s
Lentan söknin gar å dylik materi el förclåg o och försök utförde
Vid
typ.
?
Jämpli
en
era
riment
utexpe
på många ställen för att
sak
en gransk ning av de olika projck terna , finn er man 1 ~-uvt~d
n
ge
fallmn
efter
som
,
två slag av denna materi el , nämlig en : dc
vattenautom atiskt sträva att ställa in sig å önskat djup under
som
yta n , där de förbliv a osci llerand e i vertika lled, samt de,
d.
ntal-le
horizo
i
rörliga
äro
a
förmåg
mnda
vid sidan av ovannä
under
bruk
i
varit
hava
slag
Drivm inor av n ågot av dessa
dem.
strider na vid Dardan ellerna , där turkar na begagn at sig av
wire,
edelst
m
Ä venled es torde minor sa m man koppla d e p a r vis
tyskaruppbu ren av korkflö ten ell er med elst grästro ss hava av
nna använt s vid en del ofl'ens ivmine ringar i engels ka flodmy
varit
äYen
hava
gar
ordnin
minan
ningar . Försla g till dylika
..
synliga i patentb eskrivn ingar.
oundanr
kande,
BeträiT ande n'lateri el för minors upptäc
olika
jande och oskadl iggöra nde s kiljer man mellan följand e

s lag, nämlig en :
l) Sådan, som komm er till använd ning m ot å havsyt an
.
flytand e minor;
mmett
genom
2) Sådan, som är avsedd att bereda väg
fält och att föreko mma vådasp rängni ng av egna fartyg ;
3) Sådan, som är avsPdd att förstör a större anhopn ingar
å
a v minor, vilka vid minsve pning blivit släpad e tillsam mans
tan.
vissa områd en utan att vara åtk omliga i vatteny
Till första slaget räknas för upptäc kande :w minor en
_av
skärpt utkik samt för unrlan rödjan d e och oskadl iggöra nde
dem lätt artiller i och handv a p en samt sp rängpa tro ner. Avs1lz·
eller
t en m ed sistnäm nda materie l är att m ede lst eldgivn ing
le
flytm1c
ytan
Yalten
spräng ning av spriing pat ron bringa en å
nde
mina till exp lo sion e ller sänka henne gen om åstadk omma
nt·
av Hicka i minsto mmen. Fig. 3 Yisar en mina , som bliYit
salt för dylik beskju tning.
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FIG. 3.

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

Till det rmdra slaget av hithöra nd e materi el räknas flygspan ing oc h minsve pning. Genom flygspa ning kan under
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U.-båt
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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 e n-attensläge fotograf erad 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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·
f] ottiljerna framgått efter skvmnin~.ren med släckta lannn 165
"
J
~
tern or oc h eskorterats av torpedfartyg ; arbetet har utförts så,
att det va rit klart vid dagsljusets inträdande, då såsom för hållan det var vid Dardanellerna, flottan gick fram för beskjutni ng av de utsedda landstigningsplatserna.
Beträffande det tredje slaget av materiel för minors oskadliggörande, 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 uppkommit 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 allmånhe t kunnat taga sig in till hamn. Har åter minexplo sitioncn träffat mitt på fartygets liv, hava fartygen oftast gått
un der 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 Prinsessan In geborg, som den 23 septemb er sistlidet år på utgåendet
från Humberfloden råkade ut för minsprängning. Fartyget
hade ingen last förut utan endast akterut. Explositionen träffade strax för om förliga masten på styrbordssidan och slog
hål tvärs igenom båda sidorna och båda däcken. Det undre
däck et revs upp betydligt. Hålet i styrbordssiclan omfattar
16 b ·.-mete rs 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 , t>n le
" lz b esa
••tt m. n gen ater
o
om b ord. Vatten in s lä p p tes i
aktra lastrummet så att fartyget kmn att ligga lika djupt för
som ..n
· ft er f ar t yge t g1c
· lz m
· h"l l engelsk hamn for
·· un' k ter , va re
dersoknincr
h prov1sons
.
. l z t•·atmn
. g. D et tog s1g
. sedermera
t. oc
ll1 ed et>o-eJ l m as l un
. h"ll Goteborg.
..
Yä. F~r. att klargöra det inflytande minkriget hitintills haft p å
ll dsl,ngets fortgång, torde det vara nödvändigt att i samband

FIG. 6.
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FIG. 5.

Genom undrrvnHf'n ssprfingning skada(] :'m gmc.

l' r i nscss:m I ngcborg, skadan sedd från st y rlJonls.;i ll nn.
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behandla alla de h~indelser ti ll sjöss, som beröra minvapnet,
även om de ej Ji gga in om tidrymden för denna årsberä ttelse.
De upptagas här nedan i den ordning, som de i verkligheten
inträffade.
Under 1914 intri:iffade följande händels er:
Efter krigsutbrottet a v gå vo på sedvanligt sätt de stater,
som beslutet sig ej taga aktiv del i kriget, sina neutralitetsförklaringar, samtidi gt so m de m er eller mindre mobiliserade för
a tt va ra beredda på alla eventualiteter. I samband med mobiliseringen utlades defensiva mineringar in om sådana teritoria lvatten, som man vi lle hindra de krigförande att begagna
sig av. Sålunda minerade danskarna den 3 a ugu sti Kongedybet, Drogden och Hollenderdybet ävensom strax dä refter
Stora Bält m ellan Lat. N 55 ° 10' och Lat. 55 ° 21', varjämte
lederna genom Lilla Bä lt spärrades m ed minor. Se Fig. 7.
Ryssarne minerade vid Kronstadt, Hogland, Revat och på
å tskilliga andra platser inom finska och åländska skärgårdarna. Redan den 2 augusti bombarderade tyska lätta kryssarna
Magdeburg och Augsburg Libau samt minerade farvattnet
därutanför. Omedelbart efte r krigsförklaringen minerade tyska
auxilärfartyg farvattn e n utanför Englands ostkust från H ar·
wich ända upp till Skotska k usten. Den 5 a ugusti minerade
tyska hjälpk ryssaren Königin Luise T ha m esmynningen på utgåe nde och sprängdes å dessa minor engelska kryssaren
Amphion. Se Fig. 8. En ligt engelsk uppgift skedde sprängningen genom två tyska minor, sammankopplade med en gräs·
tross. Den 8 augusti utl ade österrikiska fartyg en mine ring
utanför Antivari. I mitten av samma m å nad företogo tyska
lä tta kryssarna Strassbm·g och Stralsund en forcerad rekogno·
serin g av Thamesmynnin gen. Kryssarna lyckades i sk y dd 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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FIG. 7.
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FIG. 8.
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f:{el golnn dsbulden. Under de strider, som härvid uppstodo
flytminor. Troligt är att
• ., pfJortera des a v engelska fartyg
•
Jll 1 ' 1
utlagt för att skydda
tyskarna
dessn min or tillhört de minfält,
den na Yiktiga flottbas. Att de voro synliga, flytande på vattenytan, tyder på att de utlagts med hänsyn till högt tidvatten,
men att det vid tillfället i fråga var lågvatten och torde deras
befi ntlighet ej hava något som hälst samband med drivminor
ell er dylikt.
Under tiden hade den tyska in vasionshären 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
denn a transporten, utlades av engelsmännen en minering mellan Ramsgate å Engelska kusten och Ostende inom följande
Lat. N. 51 ° 15' Long. O l 0 35'.
.
England förbecrräns mng ·
· Lat. N. 51 ° 40' Long. O 3° 00'.
o
klarade dessutom hela Nordsjön innanför linjen genom Island ,
Fiiröarna och I-Iebriderna såsom aktiv krigsskådeplats och
varn nde n e utral 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. Härigenom tilll'örsäkrade sig England kontroll över all sjöfart inom
dessa Yattenområden.
Ehuru England i betydande grad skärpte patrull- och be\'fl knings tj ä nsten invid egna kuster, lyckades ändock tyska
idl:ln~ ell er U.-båtar att kom-ma igenom bevakningen och utti gga 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 utländska trålare att idka fiske invid dess kuster.
I september företog ententen angrepp mot Cattm·o och
~ed an fö rsvararnas eld tystnat, igångsattes minsvepning av
•nloppet, varvid ett tusental minor upptogos. I mitten av oklober ansä go 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 trålare 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 fö rlagd
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 minerade samma dag ryska minfartyget Prut inloppet till Bosporen . Turkiet hade redan vid krigsutbrottet låtit avspärra Dardanellerna med starka mineringar. Sålunda voro farvattnen
mellan Sedd el Bahr-Kum Kale, Suandere-Kephes, Nomasich- Chanak samt mellan Bokali-Nagara minerade. Se Fig.
9. Turkarna disponerade dessutom över ett 1000-tal drivminor, 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 minlinjer och intränga i Marmarasjön samt oskadad gå samma
väg tillbaka. För att störande inverka på transporter av engelska hjälptrupper från Indien och Australien genom Suezkanalen , utlades av turkarna minor utanför denna kanal. De

FIG. 9.
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turkiska minutläggning sfartygen voro stationerade i Ak ab a.
viken vid Sinai-halvön.
Den 3 november företogo tyska slagkryssarna Seycllitz,
Moltke och von der Tunn, pansarkryssar na 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 minsvepningsf artyg 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\iatschouvikc n.
Den 26 november sprängdes engelska slagskeppet B ulwark vid inloppet till Sheerncss av en mina i engelska minfältet.
Den 16 december gjorde tyska slagkryssarna Seydlitz,
Moltke, von der Tann och Dcrfl"linger jämte pansarkryssar en
B li.icher samt lätta kryssaren Graudenz och några andra lä tta
kryssare ånyo en raid mot Englands ostkust, varvid städerna
Searborough, 'Vhitby ocb Hartiepool bon1barderacle s; m inor
utlades vid Scarborough , varå ett tiotal handelsfartyg un der
cten närmaste liden spri.ingdes. Förloppet härvid var följa nde.
SP Fig. 10. Enligt engelsk uppgift lärer tyskarna hava lyckats
ntspion era gränserna för dc engelska minfält, vilka blivit utlagda utanför Yorkshirc-kus ten. 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 föreståe nde
angreppet.
Den 7 december inträffade utanför Mäntyluoto ~ch strax.
därefter vid Raumo å Finska kusten sprängning av e n del
handelsfartyg, vilket tyder p å att mineringar blivit därstädes.
utlagda. Då Hyssland uteslutande torde haft fördel a v handelsförbindelsen 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 ännen att uppgiva stridens fullfölj ande. De n~irmar e detalj erna
härvid voro följande :
Tyskarna vidtogo i slutet av januari en avsevärd u tvidgning av minfältet norr om Helgoland och förlade U .-båtsflot·
tiljer norr om dessa minfä lt. Den 24 januari gick amiral Hipper till sjöss med tre slagkryssa re, en pansarkryssar e, sex lätta
kryssare och en jagare flottilj. Amiral Beatty låg under natten
till den 24 vid Doggers ba11k m ed t r e slagkrys sare, två pansarkrys sare, sju lätta kryssare och jagareflottilj er. E nligt
engelsk uppgift var amiral Hippers plan att så snart fien dens
sbgkryssar e siktats taga jakt och sök a draga fienden med sig
in mot de n y utlagda 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
·
·· d e eJ· vaga
o
dc
·slYl
..
Engelsmännen _Jagade
pao para l e11 l(Urs, enar
tat. . ,fter de tyska fartygen
·
·
pao grun d av nunor,
som even t.ue llt
stYI a e
der jakten fälldes av tyskarna . ryska Jagarnas placenn g
un
.
..
del
k o
o
o
••
. Jd] ovart och framme vid taten ty e oc sa ·pa nagon sar1 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 en!!elsmännen ko mm o att passera över det a\'
ne1l , V ari..,.enom
'- o
tyskarna befarna vattnet, alltså en typisk manöver för en kombinerad artilleri- och minslrid. Se fig. 11. Nu skadades engelLion , ombord på vilket man kände att farbb•
sl·a f! ao·..,.skeppet
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'ebru a r i påbörjade ententen operationerna mot Dar da nelle rna . Tyskland förklarade hela Nordsjön för aktiv krigsskådeplats, där neutral sjöfart var utsatt för fara . Dock k u nde
den ob<'hindrat fortgå norr om Shetlandsöarna samt utmed
Ncderliindska k usten .
Den 7 januari skadades f. d. tyska pansarkryssaren Goeben
genom mins präng ning utanför Bosporen.
I slute t av januari sprängdes franska jagaren Dague och
min svepningsfar tyget Marie utanför Antivari.
Den 8-18 mars igå ngsatte ententen minsvepning av fa r vaLLnet Yicl Dardanell erna, varvid ränna upptogs genom min fölte n mella n Scdd-e l Bahr och Kum Kale samt mellan Suan tlere och Kephes. :Minsvepningsflottiljerna framgingo efter
skymn int(c•ns inträdande med släckta lanternor och eskorterade
av toqwclbå tar. Flera av fartygen bl evo b elysta med strål k.a stare fra n de t urkiska b efästningarna samt besk.iutna och
sankta, me n nya sän des alltjämt fram i de förlorades stiille.
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f::tn cllerlid ägde forcering av yttre minfältet ej rum, förrän de
flan kerande forten v oro ' raserade och tagna. Ententen lyckades all jiinwä l 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 överensstämmande med engelsk politik. Sålunda förlorades den 18mars vid förnyat angrepp mot därvarande beGistningar engelska slagskeppen Jrresislible och Ocean sam t franska slagskeppet Bonvet
o·enom :trtillcrield och minsprängningar, orsakade av drivt>
min or .
])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 uta nför Sheerness.
Den 4 juni sprängdes franska minfartyget Casablanca
ulnnl"ör Smyrna .
Den j juni sp rän gdes engels1'a jagaren Mohawk i Nordsjö n.
])(•n 26 juni sprängdes italienska torpedbåten n :r 6 PN
ulan fiir Adria.
Den 1 juli skadades SYårt engelska jagaren Ligtlming genom minsprängni ng.
Den 2 juli sattes 1yska minfartyget Albatross på land vid
Golland u neler strid med rysk sjöstyrka. Fartyget var på återgang 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 utanför '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 minsvepningsfartyg.
I november sprängdes engelska jagaren Fervent vid Doggers 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-kanalen i västra inloppet till Rigabukten, företogo ryska sjöstridskrafter den 22 oktober en raid mot den av tyska armen ockuperade Kurländska kusten invid nämnda bukt. Då tyskt fä ltartilleri 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 sig , så att mineringen hann u tföras.
Den 29 december spr~ingdes österrikisk-ungerska jagaren
Lika Triglav samt italienska jagaren Inh·epido utanför Albanska kusten.
Därmed är årsskiftet 1915-1916 uppnått.
Under 1916 inträffade följande händelser, som heröra minkriget.
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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 Edward VII vid 'Skottska kusten av en mina, utlagd av tyska
hj älpkryssaren Möwe.
Den 14 februari sprängdes engelska lätta kryssaren Areth usa vid Englands ostkust, en pansarkryssare av Donegal-typ
vid Orkney-öarna och i slutet av samma månad jagaren Murray litanför Humber.
Den 9 mars sprängdes ryska jagaren Lejtenant Puschtschin i Svarta havet och påföljande dag engelska jagaren Coquette samt torpedbåtarna n:r 11 och 16 och bjälpkryssaren
Fam-ette vid Englands ostkust.
Tyska rna utvidga och förstärka högst betydligt minfältet
syd om Drogden, vilket förses med starka stängselnät mot
U.-båtar och skärpa än ytterligare bevakningen för att effektivt kunna hindra engelska U.-båtars inträngande genom Sundet • i Öste rsjön. 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 minsvepningsfar tyget N asturtium.
Den 17 maj sprängdes en fransk samt två engelska torped batar vid Afrikanska kusten.
Den 27 samma månad sprängdes ett franskt minsvepningsfartyg.
Den 31 maj utkämpades mellan engelska och tyska högsjöfioLtorna slaget vid J utiands bank. U n der stridens senare
sk ede ströminerades av engelska jagare och gick enligt tysk
npl)"'ift
·
·
;:,
en pgare
·r··or1ora d a" d essa mmor.
. Den 5 juni sprängdes engelska pansarkryssaren Hampshire
1
'. d Orkneyöarna och i början av juli minsvepningsfartyget
}
Ier on.

-

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 Newcas tle i Nordsjön. Under försök att taga sig hem, sjönk kryssaren utanför Firth of Forth.
En återblick på minkriget under den gångna delen ay
v~i.rldskriget torde giva vid handen följande allmänna hållpunkter.
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. Härutöver utgöra defensiva mineringar vid åtski lliga med krigföringen smmnanhörande företag jämväl ett gott skydd mot egna
sjöstridskrafters överrumpling samt erbjuda ett säkert sätt att
reglera handelssjöfarten och möjliggöra kontroll över densamma.
B.

-
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I offensivt syfte.

a) I offensivt ändamål erbjuder den förankrade sjöminan
ett utmärkt medel att inskränka, störa och oroa fientliga fö re·
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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rnl iga i vattenytan, kunna de enelast genom flygspaning eller
i tid uppt~ickas oc h undvikas. F lygre' "
låg höjd och torde endast
jämförelsevis
å
utföras
måste
.n"
all] "
.
.
:.
sr·
erbJuder en l.tus hakhavsb.ottnen
?arest
]lava utsikt att lyckas,
or und, mot vilken de mörkare minstommarna avteckna sig.
Rekognoseringssvepning är alltid tidsödande och fördröjer egna
förcll:l g, men är mycket pålitlig.
h) I ofl"ens ivt ändamål kunna m.ecl fördel anv~indas å valtenytan flytan de minor eller ännu bättre under ytan oscillerande ctrivminor, under förutsättning att tillräcklig strömsättnin g förefi nnes, som. kan fö rflytta minorna fram till och i omedelbar ko ntakt med fiendens fartyg .

l~oo·noseringssvepning

05

II.

Mineringars undanrödjaode m. m.

a) :Minsvepn ing kan enelast anv~indas mot förankrade sjöminor oc h äro dessa arbeten alltid förenade med betydlig risk ,
vilken viixer i samma mån som deras flankering tilltar i styrka.
Mörk er och tjocka utgöra det h~i sta skydel för minsvepningsarbetens 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 omöj liga att upptäcka vare sig genom skä rpt 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 losslitande 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
lllin kriget.
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