
1918.
81:a årgången.

Häfte N:r 2
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Marinen under sistförflutna året. 

(Forts. f rån sid . 24 häft . 1.) 

III.* ) 

Marinstabens verksamhet. 

Bland ärenden, till vilka förslag utarbetats inom marin
staben, må nämnas: 

förslag i fråga om värnpliktstjä nstgöringens längd för f . d. 
marin kadetter; 

förslag till ändringar i marinens inkallelseinstruktion för 
beväringen ; 

förslag till ny kungörelse angående förbud mot lufttrafik 
över svenskt område; 

förslag om företrädesrätt till befälsbefattningar vid han
delsflottan åt reservofficerare vid flottan ; 

förslag till ändrade föreskrifter för tjänsteställning och 
befordran för marinens officerare och vederlikar ; 

förslag i fråga om b efordran av underofficerare till under -
löjtnanter i marinen ; 

utarbetande av n y artilleriskjutinstruktion ; 
utarbetande av ekonomilära ; 
utlåtande i fråga om organisation av flottan s örlogsdepå 

i Göteborg ; 

:*) III och följ ande avdelningar äro h ämtade ur »Ber ättelse om 
Vad i riket s styrelse sedan sist a lagtima riksdags sammant räde sig 
tilldragit>> av den 16 januar i 1918. 

Tidskrift i Sjöväsendet. 5 
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utlåtande i fråga om pensionsförbättring för marin ens 

stammanskap; 

utlåtande i fråga om neutrala SJomäns rättsliga ställning 

å krigförande makters beväpnade handelsfartyg; samt 

förslag till reglements- och författningsföreskrifter samt 

yttranden i anledning av inkomna års- och generalrapporter 

n1. 111. 

Ovanstående förteckning upptager endast ett fåtal avgivna 

betänkanden och i densamma ingå ej förslag utarbetade enligt 

)) Instruktion för marinstabens verksamhet i fredstid )), ej heller 

förslag och utredningar av hemlig natur. 

l V. 

A v chefen för kustartilleriet och inom hans stab 

uppgjorda förslag och avgivna yttranden. 

Inom chefens för kustartilleriet stab hava, bland annal. 

utarbetats och avgivits följande förslag och yttranden, näm 

ligen: 
förslag: 

till plan för övningarnas ordnande; 

til! ändringar i >> För kustartilleriets värnpliktiga under 

tjänstgöring gällande särskilda föreskrifter»; 

till )) Instruktion för utbildning av reservbefäl vid kustar

tilleriet»; 
till )) Instruktion f ii r reservofficersaspirants militära utbild 

ning vid kustartilleriet»; 

till föreskrifter angående tjänstledighet för viss personal 

under r epetitionsövning för skördearbete; 

till ändring i bestämmelserna rörande tilldelning av värn

pliktiga till kustaliilleriet; samt 

till tjänstgöringstider för värnpliktiga år 1918; 

yttranden: 

över förslag till kungörelse angående civilanställning fö r 

f. d. manskap vid marinen ; 
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över försing till anställnings- och avskedspremier samt 

extra rckryteringsbidrng vid marinen; 

över dc hygieniska förhållandena inom kustfästningarna· 

samt 
· ' 

. ~ngåendc bestämmelserna för utbildning m. m. av Yärn

ph~hga, som vid läkm·bcsiktning föridarats vapenföra endast 

i viss vapentjänst. 

Utiiver ovan angivna förslag och yttranden har inom sta

ben verks~~"illts ett fl ertal utredningar m. m. av mindre bety

delse, varpmte därstädes, hl::md annat utarbetats 

fön'skrifter för ullagning av Yiirnpliktiga till ekonom i- och 

hanlvcrksavdclningarna ; samt 

plan över fördelning a dc olika kompanierna :w lönerna 

för kustarti!Ieriets manskap. 

Slutligen hava ett flertal förslag och yttranden av hemlig 

natur utarbetats. 

V. 

Marinens övningar och undervisningsverk. 

Flottans övningar och unclervisningsverk. 

Flottan har fortfnra nde delvis varit mobiliserad för ncu

tralite~sskydd . A ~e med :mleclning härav rustade fartygen 

hava, J den omfattm ng så liimpligen lå tit sig göra, varit anord

nade s~-:jut-, s ignn l-, toqwcl-, nnclervnltcnsbåt-, min- , maskin- , 

k~,rpnus - och rekrylsko lor samt y rkeskurser för såväl sjömans

l,:arens ~~wnskap som i lfänsl varande v{irnpliktiga. varjämte 

u~:deroflicPrs-, korprals- och rekrytskolor för personal av nyss

~amnda knt l'gorier j~imväl varit anordnade för flottans sta

honer. 

Vapenövningar för de viimpliktiga hava i övriot varit an

o~·dnade jämlikt § 27 värnpliktslagen, varförutom ~cd anled

n.~~1 g av flottans mobilisering värnpliktiga varit inkallade till 

lJanstgöring jämlikt § 28 vi:irnpliktslagen . 

SkeJCIJ?sgossarnas undci'VI.S11J.Jla J .. • h 

l
. b oc 1 ovnmgar nv:1 fortgått 

en 1gt utbildningsplan en . 
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För skeppsgossarnas övande har under tiden maj-sep
tember varit san1.mandragen en skeppsgosseavdelning, beståen
de av övningsfartygen Najaden och Jurramas samt övnings
briggen Gladan, varförutom en del skeppsgossar övats å mobi

liserade sjöstyrkor tillhörande fartyg. 
Sjökrigsskolans verksamhet såväl i land som ombord har 

fortgått enligt utbildningsplanen, varvid kadetterna övats om
bord å fartyg ingående i de mobiliserade sjöstyrkorna. Från 
sjökrigsskolan hava under året utexaminerats 11 sjökadetter 

och 10 kustartillerikadetter. 
Undervisningen i sjökrigshögskolan har med anledning av 

flottans fortsatta mobilisering varit inställd under vårtenninen, 
men har under december månad kunnat återupptagas med ett 

begränsat antal elever. 
Vid marinens flygväsende har utbildningen av flygbåts-

förare, flygbåtsspanare och flygbåtsmaskinister pågått. 
För arbeten med militärleder ävensom för övriga s]ömäl-

ningar hava särskilda fartyg varit utrustade. 

Kustartilleriets skolor och övningar. 

För den fast anställda personalen hava skolor och övnin

gar fortgått enligt gällande bestämmelser. 
Vapenövningar för de vämpliktiga hava varit anordnade 

i enlighet med § 27 värnpliktslagen. Därjämte hava värnplik

tiga fullgjort tjänstgöring jämlikt § 28 värnpliktslagen. 

VI. 

Utveckling och underhåll av marinens materiel. 
t9tr 

a) Fartyg, hus och andra byggnader. 

Besiktning av för sjöförsvarets behov beställd krigsmate
riel har fortgått under inseende av officerare från flottan och 

mariningenjörer. 
Nybyggnaden av pansarbåten Sverige har avslutats. 
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Den vid Götaverken under byggnad varande pansarbåten 
Drottning Victoria har sjösatts och arbetena å pansarbåten 
Gustaf V vid Kockums verkstad hava fortskridit, så att den
samma kan sjösättas i början av år 1918. 

De vid Lindholmens verkstad under byggnad varande ja
garna vVrangel och vVachtmeister hava sjösatts. 

Arbetena å till byggnad anbefallda undervattensbåtar och 
tre vedettbåtar hava fortgått. 

En motorbarkass för Vaxholms fästning har anskaffats. 
För Gustafsviks örlogsdepå vid Härnösand hava tvenne 

bostadshus uppförts samt ett stickspår anlagts i anslutning till 
Härnösand- Sollefteå järnväg. 

Vid flottans varv hava, utöver de arbeten, vilka äro att 
hänföra till materielens reparation, underhåll och klargöring 
för expedition, arbeten för nybyggnad av båtar och pråmar 
och för uppförande av nya och ändring av äldre byggnader 
m . m. utförts . 

b) Kustfästninganw. 

Arbeten med av riksdagen beviljade medel hava under året 
fortgått. Någon närmare redogörelse för dessa arbeten torde, 
med hänsyn till arbetenas beskaffenhet, här ej lämnas. 

c) Artillerinwteriel, minor, torpeder m. m. 

En del artillerimateriel för under byggnad varande far
tyg har levererats. 

Komplettering av fartygs och fästningars artilleriammuni
tionsutredning har ägt rum. 

VII. 

Sjökarteverket. 

På grund av dels dyrtiden, dels otillräcklig personaltill
gå.~g,. dels bristande tillgång på kol och motorbränsle hava sjö
matmngsarbetena under år 1917 givit mindre resultat än be
räknats. 
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Tri~1ngulerings- och mätningsarbeten hava företagits i 

Stockho lms, Kalmar, Örebro och Södermanlands läns skärgår

dar samt i Norrland, varjämte spridda mätningar och grund

LUH!crsökningar utförts på skilda ställen utanför landets kuster. 

Omradrt Arholma-Haparanda bar rekognoscerats för utgi

vande ;1\' en ny upplaga ~l\" »Svensk Lots ». Sammanlagda yt

Yiddcn ay de uppmätta områdena har utgjort: 

i :,kala l : 15,000- 1 : 20,000 .......... 7,11 kv.-mil 

l : 30,000-1 : 50,000 ... . ...... 3,07 )) 

Ell nytt militärspecial och tvenne nya sjökort hava under 

:irl'l fiirdiggraverals. Under gravyr äro två nya militärspecial 

och lrc nyn sjökort. 

Omsättningen av sjökort under tiden l januari--15 no

\'l'mlwr 1917 lwr varit omkring 16 '.i~ mindre än under mot

SYar:mde tid av 1916, under vilket år omsättningen var 35 % 

s törn· ii n uneler der föregående året. Omsättningen av publi

kationen >>Svensk Lots » under samma tid har varit omkring 

5 ';i stiirre än 1916, under vilket ar omsättningen var 57 o/o 

högre iin 1915. 

VIII. 

Lotsverket. 

För Yarlclera aY nedre norra oeh östra lotsdistrikten har 

ansk:lffats en och för mellersta lotsdistriktet två agalysbojar i 

resen·, ,·arjämlc för östra lotsdistriktet anskaffats en agalysboj 

i stiilld för en förlorad sådan boj. 

T\' ya agnfyrar hava uppförts vid Trollholmslliillan och Liss 

L i nclii i farleden N orrköping- Arkö, å Lönshuvud i farleden 

Arkö- Mem, å skäret Klåback i Kattegal mellan Varberg och 

Nidingen, å Skallanäset för insegling till Malö hamn, å en 

dykdalb utanför Göteborgs örlogsdepå, å holmen Berlin i Mar

strandsfjorclen, å Grötö i farleden Islandsberg- Lysekil, å Gä

ven , Gtllskär och Flatholmen för insegling från sjön till Lyse

kil s:unl å Hamskär och Svangen för insegling från sjön och 

viiglt•clning ÖYer Kostcrfjordcn. 
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Vid Fredagsholmen s, Ösö, Stångehuvuds, G ra varnes, Hol

ländarbergs, Skarvasätts, Långholmens, Måghohnens, Snixhol

m ens, Tenungens, Bränteholmens, Lilla Köttö, Urskärs och 

Havstenssunds fyrar har agnbelysning blivit anordnad. 

Nytt fyrtorn av betong och järn har uppförts vid Tolföre

gruncl. 

Å östra sidan av Östergarn har grund gjutits till ett nytt 

fyrtorn , varjämte nytt boningshus för fyrpersonalen samt nya 

uthus och oljeförråclshus blivit uppförda. 

På Erholmen invid Marstrand har för den nyn aaskom-
. t> 

pressarstation en uppförts maskinhus, accumulatorhus och tven-

ne förrådsh us , varjämte en lastbrygga byggts. 

Maskinerier för mistsignalering hava insatts i det år 1916 

uppförda maskinhuset vid Agö fyrplats. 

IX. 

Navigationssko loma. 

Vid rikets navigationsskolor hava undet· läsåret 1916-17 

varit inskrivna i navigationsavdelningen 252 elever, av vilka 

39 utexaminerats såsom skeppare, 91 såsom styrmän och 68 

såsom sjökaptener, samt i maskinistavdelningen 141, av vilka 

29 avlagt 3:e maskinistcxamen, GO 2:a maskinistexamen och 

32 l :a masknistexamcn. Antalet av dem, som, utan att såsom 

elever hava tillhört skolorna, anmält sig till undergående av 

examen har utgjort 38, av Yilka 3 avlagt sjökaptensexamen, 

7 styrmansexamen, 3 skepparexamen, 2 2:a maskinistexamen 

och l 3:e maskinistexnmen. 

X. 

Nautisk-meteorologiska byrån. 

Nautisk-meteorologiska byråns verksamhet har under år 

191 7 fortgått enligt huvudsakligen samma plan som under de 

llärmast föregående åren, men har under detta år i ännu höare 
t> 
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grad än förut lidit såväl av de direkta inskränkningar, vilka 

det rådande krigstillståndet vållat, som av de svårigheter med 

avsee nde på underhåll och nyanskaffning av instrument, som 

de rubbade internationella förbindelserna förorsakat. 

De jordmagnetiska rekognosceringarna hava måst inskrän

kas till de nödvändigaste kompletteringarna av mätningarna 

på västkusten sam t avslutning av detaljmätningen för sjöfar

tens behov i Vänern. 

Sakkunnige-utlåtanden och utredningar h ava begärts Ocll 

av byrån lämnats i fullt samma utsträckning som förut. 

Kontrollstationernas arbete har under året ökats högst be

tydl igt, i synnerhet med avseende på undersökning av fartygs

kompasser. Antalet av under året hittills prövade fartygslan

ternor har vuxit till 2,787 emot 2,163 under samma tid av år 

1916. De undersökta kompassernas antal har sprungit upp 

från 22 under år 1916 till minst 165 under år 1917. Kom

passprövningspaviljongerna i Göteborg och Malmö hava under 

året kunnat tagas i bruk samt fått sina instrumentutredningar 

fullt kompletterade. Sundsvalls kompassprövningspaviljong 

står ock fullt färdig att upptaga sin verksamhet. Likaså är 

den nya kontrollstationslokalen i Göteborg fullt färdig, vari

genom stationens arbeten i högsta grad underlättats. 

Antalet fartyg i transoceanisk fati, vilka utföra observa

tionsarbete åt byrån , har hållit sig vid ungefär samma nivå 

som under år 1916. 

XI. 

Kommitteer. 

I avseende å kommitteer, som av Kungl. Maj:t på före

dragning av chefen för sjöförsvarsdepartementet blivit tillsatta , 

och liknande beredi1ingar, vilka blivit, på grund av Kungl. 

Maj :ts bemyndigande, av nämnda chef tillkallade, är följande 

att meddela: 
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l :o) Sakkunniga för utredning I"ÖJ"Clnde förenkling CIV ma

rinens redovisningsväsende m. m. 

Genom kungl. brev den 4 juli 1910 bemyndigades chefen 

för sjöförsvarsdepartementet att tillkalla tre sakkunniga, varav 

en ordförande, för utredning rörande förenkling av marinen~ 

redovisningsväsencle; och blevo härtill den 12 juli 1910 utseelda 

statskommissarien Chr. L. Tenow, dåvarande kaptenen, nu 

mera kommendörkaptenen av l :a graden J. C. Schneicller och 

marinintendenten av l :a graden R. C. T . Näsman. 

Vidare uppdrogs genom kungl. brev den 28 april 1911 åt 

bemälde sakkunniga att vid fullgörande av omförmälda upp

drag jämväl taga under övervägande frågan, huruvida revision 

av marinens räkenskaper och förvaltning kunde så ordnas, att 

en på samma gång oberoende och sakkunnig granskning kunde 

vinnas eventuellt genom överflyttande av revisionen på 

civila händer utom marinen , samt därutinnan framställa 

förslag. 

Den l augusti 1910 förordnades marinintedenten av 2:a 

graden G. Lunden att biträda de sakkunniga. 

Den l oktober 1911 har kommendörkaptenen Schneidler 

upphört att deltaga i arbetet och efterträtts av kaptenen G. 

Ekelund. 

På grund av bemyndigande i kungl. brev elen 18 juni 

1915 har dåvarande kaptenen, numera majoren K. Z. Rönblom 

den 19 i sistnämnda månad av departementschefen utsetts att 

deltaga i arbetet beträffande kustartilleriet. 

De sakkunnigas arbeten hava under år 1917 avslutats m ed 

avgivande av betänkande och förslag i fråga om ordnandet av 

den maritima revisionen och utarbetande av anvisningar be

träffande kontrollbokföring och självkostnadsberäkning vid 

flottans varv. 

Samtliga kostnaderna för de sakkunnigas arbeten kunna 

beräknas till omkring 125,000 kronor, men hava ännu icke 

slutgiltigt reglerats. 



- 78-

2 :o) Sukkunniga för utredning r w vissa frågor römnde 

skeppsgossekårerna. 

Genom kungl. brev den 18 oktober 1912 bemyndigades 

chefen för sjöförsvarsdepartementet att tillkalla sakkunniga 
för att inom departementet biträda med utredning av vissa fr å
gor rörande skcppsgossekårernn; och blevo härtill den 6 no
vember 1912 utsedda kommendörkaptenen av l :a graden, nu
mera kommendören friherre A. T. C. Gyllenkrok samt kap

tenemu A. R. Fröding och J. A. F.· Eklund. 
Sedan kaptenen Fröding den 24 augusti 1917 entledigats 

från uppdraget, tillkallades samma dag överdirektören och che

fen för folkskoleöverstyrelsen B . .T . Bergqvist att biträda de 

sakkunniga. 
Dc sakkunniga hava numera slutfört sitt uppdrag. 
Samtliga kostnader för utredningsarbetet hava uppgått till 

17,951 kronor 7 öre. 

3 :o) Sak 7.-Lmniga för utredning rörande organisolian cw 
de till flottnns stationer hörande myndigheter. 

Genom kungl. brev den 20 juni 1913 bemyndigades chefen 

för sjöförsYarsdl~partementet att tillkalla högst fyra sakkun
niga jämte en sekreterare för ntt inom departementet biträda 
med utredning och uppgörande av förslag rörande organisatio
nen nv dc till t'lottans stationer hörande myndigheter; och bleYo 
hi"irtill utsedda konteramiralen H. G. Lagercrantz, marinövcr
intcndentl'll H . F. Lindberg, statskommissarien Chr. L. Tenow 
och förste PJ: 1ri nintcndenten G. E. Didring. Efter det den sisl 
nämnde år 1913 avlidit, har kommendörkaptenen av l :a gra
den J. C. Srhneidler tillkallats att deltaga i de sakkunnigas 

arbete . 
För behandling av frågan om vissa förändringar i Karls-

krona varvs organisation hava de sakkunniga under år 1916 

förstärkts med marindirektören av l :a graden S. Pauli. 
Efter det konteramiralen Lagercrantz avgått från upp

draget, utsågs viceamiralen W. Dyrssen den 8 maj 1917 att 

i stä ll et deltnga uti utredningsarbetet. 
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Utredningen torde komma att inom den n~irmaste tiden 
bliva slutförd. 

Kostnaderna hava hittills uppgått till 23,33-! kronor 22 öre. 

4:o) Sokkunnigu }"ör revidering cw skef!psmätningsförfatt

ningonw. 

Genom kungl. brev den 20 juni 1013 bemyndigades che
fen för sjöförsvarsdepartementet att tillkalla högst fyra sak
kunniga jämte en sekreterare för att inom departementet bi
träda med omarbetning av de utav vissa sakkunniga den 9 
februari 1907 nygivna förslag till skeppsmätningsförfattningar 

m. m.; och blev o till sakkunniga utsfclda kommerserådet C. 
Malmen, skeppsm~itningsöverkontrollören O. Larsson och ingen
jören N. G. Nilsson, varjämte till sekretcrare antogs dispaschö

ren Pineus. 

Såsom resultat av de sakkunnigas arbete l"örcligga numera 
slutliga, av motiv och statistiska tabeller m. m. åtföljda förslag 
till reviderade författningar rörande skeppsmätningen och vad 
därmed står i samband, däribland till: förordning angående 
skeppsmätning; instruktion för skeppsmätare; instruktion för 
skeppsmätningskontrollörer; förordning angående avgiftsfrihet 
här i riket för vissa rum å maskindrivna passagerarfartyg 

i viss fart; förordning angående särskilda mätbrev enligt engel
.ska regeln för fart [t vissa utländska hamnar jämte kungörelse 
av vederhörande centrnlmyndighet med närmare föreskrifter i 
ämnet; förordning angående särskilda mätbrev för fart genom 
Suezkanalen jämte kungörelse av vederhörande centralmyndig
het med nännare föreskrifter i ämnet; förordning angående 
särskilda mätbrev för fart genom Panamakanalen jämte kun
görelse av vederbörande centralmyndighet med vissa närmare 
bestämmelser i ämnet. 

De sakkunnigas uppdrag har sålunda under år 1917 slut
förts, dock att i samband med nu pågående tryckning av de 
sakkunnigas betänkande arbete måste ägnas åt korrektur
granskning oeh åt därvid påkallade ändringar i texten m. m. 



-so-

Summan av de kostnader ifrågavarande sakkunnigutred

ning hittills åsamkat statsverket utgör 15,893 kronor 27 öre 

jäm!P 1,649 kronor 30 öre för mistade tjänstgöringspenningar. 

5 :o) sakkunniga f' ör uppgörande au förslag till allmän 

J!lan j'ör utj'ömnde under åren 1915- 1919 au nyanläggningar 

och nyanskafTningar f'ör stärkande (IV det f'asta kustj'örsuorct 

(k usthefästningskommissionen). 

Den 1 december 1914 uppdrog Kungl. Maj:t åt general

majoren , numera generallöjtnanten H. G. 'vV . Wrangel , ordfö 

rande, kommendörkaptenen av 2:a graden, numera kommen

diiren H. H. K. Ericson , majoren , numera överstelöjtnanten 

A. (i . ~; urinder samt ytterligare en officer vid kustartilleriet 

:ttt l If pcö ra förslag till allmän plan för utförande under åren 

1915- 1919 av nyanläggningar och nyanskaffningar för stär

kande av det fasta kustförsvaret. Överstelöjtnanten Norindcr 

har från och med den 1 oktober 1916 entledigats från uppdra

get, och har i hans ställe tillkallats överstelöjtnanten H . E . 

Smill samt, efter det den sistnämnde med döden avgått, ma

joren S. E. Bjuggren . 

Under den tid, då kommendören Ericson utövat statsråds

ämbete, har kommendörkaptenen av 2:a graden, greve R. Cron

stedt varit ledamot av kommissia.nen. 

Med stöd av berörda nådiga brev hava de sakkunniga ut

sl'tt majoren A. G. Wibom, som av chefen för sjöförsvarsde

partementet utsetts att deltaga i de sakkunnigas arbeten, att 

tills vidare även tjänstgöra som sekreterare. Under tiden efter 

elen 26 februari 1917 har kaptenen K. O. J. Broman tjänstgjort 

som sekreterare. 
På förslag av de sakkunniga har Kungl. Maj:t beslutat 

angående åtskilliga nyanläggningar och nyanskaffninga1 m . m. 

Vidare hava de sakkunniga avgivit yttranden över ett fler

tal till dem remitterade ärenden. 

Kostnaderna för de sakkunnigas arbeten hava hittills ut 

gjort 59,138 kronor 39 öre. 
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6:o) Kommitten för verkställande au utredning och ou

givande au f'örslog i j'råga om flottstation i Stocklwlms skär

gård. 

Den 14 juni 1916 uppdrog Kungl. Maj:t åt viceatniralen 

J. V.l. L. Sidner, ordförande, samt marindirektören av 1:a gra

den I. J. Falkman, kommendörkaptenen av 1 :a graden i flot

tans reserv H. O. F. Gylden, ledamoten a v riksdagens l:a kam

mare, förlikningsmannen S. H. KvanlZelius samt ledamöterna 

av riksdagens 2 :a kanunare civilingenjören, kaptenen vid väg

och vattenbyggnadskåren S. E. J. Li.ibeck och folkskolläraren 

K. V. Ryden att verkställa en allsidig, ur militär, sjöfartstek

nisk och ekonomisk synpunkt sakkunnig utredning angående 

hela frågan om flottstationen i Stockholms skärgård samt att 

avgiva det förslag, vartill utredningen kunde föranleda. 

Kommitten, som benämndes 1916 års j'lottstationskom

mitte, avgav sitt betänkande och förslag den 19 mars 1917 . 

Genom nådigt brev den 19 juni 1917 uppdrogs å t kommit

ten att verkställa en revidering av de i förenämnda betänkande 

och förslag upptagna olika förslagen till flottstationsanläggning , 

varti ll omständigheterna kunde föranleda, med bemyndigande 

för kommitten att närmare unelersöka jämväl sådana i om

förmälda betänkande icke angivna möjligheter till flottstations

frågans lösning, vartill kmnmitten kunde finna förhandenva

rande omständigheter föranleda. Slutligen anbefalldes kom

mitten att avgiva det förnyade förslag till flottstationsfrågans 

lösning, vartill kommitten vid arbetets fortsatta utförande kun

de finna anledning. 

I sammanhang med detta nya uppdrag entledigades efter 

ansökan på grund av sjukdom viceamiralen Sidner från upp

draget att vara ordförande i kommitten och förordnades där

till i hans ställe konteramiralen S. J. T. C. Ankarerona samt 

Utsågos, förutom de förutvarande, till ledamöter i kommitten 

statskommissarien P. G. Södermark, direktören H . G. E. Ham

tnar samt direktören, kaptenen vid väg- och vattenbyggnads

kåren C. H. F. Meurling. Sedan folkskolläraren Ryden tillträtt 
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statsråds~imbete, en tledigades han på ansökan från u ppdraget 

att vara ledamot av kommitten. 

Den förstärkta kommitten, som benämndes 191'7 års flotl

stationskommitle, avgav sitt betänkande och förs lag den 30 

november 1917 med undantag av då ännu icke slutligt utarbe

tade arbetsplanrr för första byggnadsperioden, vilka konune 

att avgivas före 1917 års slut. 

Kostnaderna för 1916 års flottstationskommitte till dess 

1917 årskommitteerhöll sitt uppdrag uppgingo till 6-!,492 kro

nor 55 öre. Kostnaderna för 1917 års flottstationskommitte 

beräknas komma att uppgå till omkring 46,000 kronor . 

7 :o) sakkunniga för verkställande au utredning i viss l 

avseende beträffande uarusdrij'ien vid flottans station i Karl s

krona. 

På grund av nådigl bemyndigande den 21 juni 1916 ti ll

kallade chefen för sjöförsvarsdepartementet den l juli samma 

år kommendören vid flottan A. B. Juel, ordförande, d irektören 

II. G. E. Hammar, ledamolen av riksdagens 2:a kammare, r e

daktören J. A. Ingvarsson och marindirektören av l :a graden 

S. Pauli alt biträda med utredning rörande ej mindre lämp

lighetrn av att ordna varvsdriften vid flottans station i Karb

krona så, att varvel sattes i stånd atl utföra reparation och ny

byggn ad av andra fiir staten avsedda fartyg iin krigsfartyg, 

iin iiven dc åtgärder, som härför kunde bliva erforderliga ul

iiver dem, vilka angivits i ett av särskilda kommillerade fii r 

utredning rörande utYidgning och modernisering av nämnda 

ntrv elen 2:3 mars 1915 avgivet betänkande. 

För den tekniska delen av arbetet har biträde anlitats ~w 

f'. d . professorn vid Chalmerska institutet A. H. Lir~dfors ~iven

som av personal vid flottans varv i Karlskrona. 

Utredningsarbetet är numera slutfört. 

Hittills bestridda kostnader för de sakkunnigas a rbeten 

hava uppgått till 12,764 kronor 50 öre. 
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8:o) Saklwnniga fö r verks tällande cw ytterligm·e grcmsk

ning au frågan om lärhöjning au pensionemu för marinens 

värvade manskap m. m. 

På grun d a v nådigt beslut den 9 februari 1917 har upp

drag Jämnals åt stalskommissarien friherre C. G. E . Leijon

]luvud, tillförordnade krigsrådet J. G. L. C. Stenberg, förste 

marinintendenten I. Neuendorfl' och kaplenen vid flottan A. E. 

O. Giron att inom sjöförsvarsdepartementet biträda vid ytter

ligare granskning av frågan om förhöjning av pensionerna för 

marinens värvade manskap jämte därmed i samhand stående 

frågor samt avfattande av förslag i ämnet. 

De sakkunniga hava den 4 april 1917 slulfört silt uppdrag. 

De av uppdraget för:mledda kostnaderna haYa uppgått till 

1,9 11 ];:[·onor 2 öre. 

9:o) Sakkunnigu för verkställande au utredning och upp

gömnde au f'örslag rörande erforderliga ändringar i marinför

valtningens organisolian m. m. 

Genom nådigt hrev den 27 april 1917 har Kungl. Maj:t 

bemyndigat chefen för sjöförsvarsdepartementet att tillkalla 

högst sex sakkunniga personer, varav en ordförande, för att 

inom departementet biträda med verkställande av utredning 

och uppgörande av förslag rörande erforderliga iindringar i 

marinförvaltningrns organisation samt cHirnwd smnmanhän

gande författningsii n d ringar. Med stöd härav tillkallade de

partementschefen <len 7 m:1j 1917 följande personer att verk

ställa sagda utredning, nämligen vice amiralen G. Dyrssen, 

ordförande, ledamoten av riksdagens l :a kammare, förliknings

man ilen S. H. Kvarnzelius, statskommissarien Chr. L. Tenow, 

amiralitetsrådet H. \Volff samt kaptenen vid kustartilleriet E. 

Swensson. 

De sakkunnigas arbeten hava oavbrutet forlgåll utom un

der tiden l juli-13 augusti 1917, varunder dc sakkunnigas 

sammantriiden varit ajournerade. 

Kostnaderna för de sakkunniga hava hittills uppgått till i 

run t tal 6,350 kronor. 
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lO:o) sakkunniga J'ör verkställande av förnyad utredning 
beträffande anläggande av en torpedverkstad jämte torpedför

råclsbyggnad för marinen. 

Genom nådigt brev den 19 juni 1917 bemyndigades che
fen för sjöförsvarsdepartementet att tillkalla högst fyra sakkun
nio·a personer för att inom departementet biträda med förnyad 
ut;eclning beträffande anläggande av en torpedverkstad jämte 
torpedförrådsbyggnad för marinen samt därvid verkställa över
~u·betning av ett utav 1916 års sakkunniga avgivet förslag i 

ämnet. 
Genom departementschefens skrivelse den 20 juni 1917 

utsågas kommendörkaptenen av l :a graden C. C. A. Fallenius, 
ordförande, stationsingenjören C. A. Holmgren , torpedingenjö
ren E. F. Elmquist och ledamoten av riksdagens 2:a kammare, 
redaktören J. A. Ingvarsson att verkställa förenämnda arbete. 

De sakkunnigas arbete avslutades den 15 oktober 1917, då 

deras betänkande inlämnades. 
De hittills kända kostnaderna för arbetet hava uppgått till 

6 339 kronor 88 öre, vartill beräknas komma ytterligare om-
' 

kring 1,000 kronor. 

11 :o) sakkunnig för verkställande av utredning och upp
görande av förslag römnde ändringar i gällande bestämmelser 
angående antagning och utbildning av befäl i kustartilleriets 

reserv. 

På grund av nådigt bemyndigande den 6 juli 1917 till
kallade chefen för sjöförsvarsdepartementet kaptenen vid k ust
artilleriet L. T . Hasselgren att i egenskap av sakkunnig biträda 
inom departementet med verkställande av utredning och u pp
görande av förslag rörande de ändringar i gällande bestäm
melser angående antagning och utbildning av befäl i kustar
tilleriets reserv, som med anledning av en utav chefen för ma
rinstaben gjord framställning angående sättet för fyllande aY 
kustartilleriets reservofficerare vid P'; 'Utvdelningen eller eljest 

kunde anses påkallade. 
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Uppdraget är ännu icke till alla delar slutfört. 
Någon kostnad för uppdraget har ännu ej utgått. 

12 :o) Sakkunniga för verkställande av omarbetning av 
gällande förordning angående lotsverket och därmed samman
hängande författningar. 

Den 22 september 1917 bemyndigade Kungl. Maj :t chefen 
för sjöförsvarsdepartementet att tillkalla högst sex sakkunniga 
personer, varav en ordförande och en sekreterare, för att inom 
departementet biträda med verkställande av omarbetning av 
gällande förordning angående lotsverket och därmed samman
hängande författningar. Med stöd av berörda bemyndigande 
har departementschefen samma dag utsett följande personer 
att verkställa förenämnda arbete, nämligen kommerserådet C. 
Malmen, ordförande, samt direktören G. Carlsson i Göteborg, 
mästerlotsen och lotsförmannen A. O. Hjalmar i Landskrona, 
hovrättsrådet G. W. Masreliez, jämväl i egenskap av sekrete
rare, byråchefen i lotsstyrelsen J. A. Sjöberg och sjökaptenen 
M. Svensson. 

I de sakkunnigas sammansättning har den förändringen 
inträffat, att, sedan direktören Carlsson på egen begäran elen 
20 november f917 entledigats från uppdraget, direktören P. 
A. W el in å Lidingön samma dag blivit utsedel till sakkunnig 
i direktören Carlssons ställe. 

Dc sakkunnigas arbeten hava under året icke blivit slut
fö rda. 

Kostnaderna för ifrågavarande sakkunnigutredning hava 
hittills utgjort 3,255 kronor 39 öre. 

13:o) sakkunniga för verkställande av förb eredande ut
redning och avgivand e av preliminärt förslag rörande en mera 
rationell uppsfällning av utgifterna lmder riksstatens femte 
huvudtitel. 

På grund av chefen för sjöförsvarsdepartementet den 9 
llovember 1917 givet bemyndigande att tillkalla högst tre sak-
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kunniga personer, yarav en ordförande, för att inom departe

mentet biträda med verkställande av förberedande utredning 

och avgivande av preliminärt förslag rörande en mera rationell 

uppställning av utgifterna under riksstatens femte huvudtitel 

tillkallade departementschefen den 16 samn'la manad general

krigskommissarien F. E. Bergenholtz, ordförande, revisions

kommissarien K. M. Kinnander och marinintendenten av l:a 

graden R. C. T. Näsman att verkställa berörda arbete. 

Dc sakkunnigas arbete har hittills huvudsakligen omfattat 

studium av arbetsmaterialet och en del förarbeten. 
Kostnaderna för dc sakkunniga hava hittills uppgått till 

520 kronor. 

14:o) Sol.:kunniga för verkställande au utredning och UPJl

görande au förslag i fråga om erforderligo bestämmelser be

träffande månodslönarnas vid nwrinen anställrmde, aulöniny 

och pensionering. 

Med stöd av chefen för sjöförsvarsdepartementet den 23 

november 1917 lämnat bemyndigande att tillkalla högst fyra 

sakkunniga personer för att inom departementet bi.träda med 

verkställande av utredning och uppgörande av förslag i fråga 

om erforderliga bestämmelser beträffande månadslönarnas vid 

marinen anställande, avlöning och pensionering tillkallade de

partemenlschcfl'n den 28 samma månad kommendörkaptenen 

av 1 :a graden H .. -\. M. Eneström, ordförande, ledamoten av 

riksdagens 1 :a kammare, rednktören C. G. Ekman, ledamoten 

av riksdagens 2:a kmnmare, redaktören J. A. Tngvarsson och 

kontrollanten vid flottans varv i Karlskrona ingenjördeparte

ment T. Langwagen att verkställa förenämnda arbete. 
Dc sakkunniga hava den 5 december 1917 påbörjat sitt 

arbete. 
Kostnaderna för utredningsarbetet hava hittills utgjort 741 

kronor 40 öre. 

Bland övriga kommitteer, som av KungL Maj:t blivit till

satta, märkas följande, vilkas arbete beröra marinen eller orn-
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rådet för Kungl. Örlogsmannasällskapets verksamhet, n~im

ligen: 

På föredragning av chefen för lantförsvarsdepartemcntet: 

SakJ.:unniga för Verkställonde WJ Utredning OC!z utarbetan

de au förslag angående vissa uämplil.:tigas t.iänstgöring. 

Enligt nådigt beslut den 17 september 1914 bemyndigades 

chefen för lantförsvarsdeparlementet alt tillkalla högst tre sak

kunniga personer för att inom departementet biträda med verk

ställand e av utredning, huruvida sådana för förseelse mot den 

militära strafTlagen upprepade gånger straffade värnpliktiga, 

vilka kunna antagas öva elt demoraliserande inflytande å öv

riga värnpliktiga, lämpligen må kunna, avskilda från övriga 

värnpliktiga, vapenövas för sig själva eller användas till lämp

liga för statens räkning erforderliga arbeten, ävensom utarbeta 

det förslag, vartill nämnda utredning kunde giva anledning; 

och utsågos härtill ledamoten av riksdagens första kammare, 

vice häradshövdingen L. G. Gezclius, ledamoten av riksdagens 

andra kammare, handlanden H. vVijk och majoren vid Väst

göta regemente C. A. G. Lindencrona. 

På grund av särskilda nådiga bemyndiganden den 19 fe

bruari och den 17 december 1915 uppdrog chefen för lantför

svarsdepartementet vidare åt kaptenen vid flottan F. T. E. 

Fevrell att under viss tid deltaga i dc sakkunnigas ifrågava

rande arbete. 

Jämlikt nådigt bemyndigande den 17 december 1915 an

~nodade chefen för lantförsvarsdepartemcntet de sakkunniga att 
1 sammanhang med ovan angivna uppdrag verkställa utredning 

och utarbeta förslag i berörda hänseende jbimväl beträffande 

det vid krigsmakten fast anställda manskapet. 

Uppdraget är numera slutfört. 

Rosinaderna för dc sakkunniga hava uppgå tt till 12,281 
kron or 30 öre. 
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Soldwnniga för verkställonde av utredning och avgivande 

av förslag röronde unelerbefäls befordran till officer och reserv

officer. 

Enligt nådigt beslut den 17 september 1914 bemyndigades 

chefen för la utförsvarsdepartementet att til !kalla högst fyra 

sakkunniga personer för att inom departementet verkställa ut

redning angående de omständigheter, under vilka personal i 

unelerbefäls ställning vid armen och marinen vid yngre år må 

kunna befordras till officer och reserYofficer, ävensom avgiva 

det förslag, vartill nämnda utredning kunde giva anledning; 

och utsågos härtill överstelöjtnanten vid Livregementets gre

nadjärer G. Hedengren, ledamoten aY rikselagens andra kam

mare, redaktiiren A. J. C. Christiernson och fanjunkaren vid 

Kalmar regemente C. G. Andersson. 

Seclan överstelöjtnanten Hedengren på därom gjord an

hållan entledigats från ovanniimnda uppdrag, utsågs i hans 

ställe till sakkunnig dåvarande översten i armen, överstelöjt

nanten i Svea livgarde G. Bouveng; och uppdrogs åt den sist

nämnde alt i egenskap av ordförande leda de sakkunnigas för

handlingar. 
Uppdraget är iinnu ej slutfört. 

Fiir ifrågavarande utredning hava några medel ännu icke 

utbetalts. 

Kommissionen tör organiserondet rw sanwrbete mellan mi

litära f örvoltningsmynrlighcler och industrien. 

Den 26 juli 1915 tillsaltes av Kungl. Maj:t en kommission 

med huvudsaklig uppgift all enligt vissa angivna grunder leda 

och organisera samarbetet mellan militära förvaltningsmyndig

heter och industrien, i syfte att vid elt eventuPllt krigsutbrott 

industrien skulle vara i möjligaste mån rustad för tillverkning 

a v krigsmateriel; och utsågos till ledamöter av kommissionen 

generallöjtnanten i generalitetets reserv C. D. L. W :son Munthe, 

marinöverintendenten och chefen för marinintenclenturkåren, 

kommendörkaptenen av första graden i floHans reserv H. f. 

Lindberg, överingenjören vid järnkontoret A. F. vVahlberg, di-
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rektören för Allm~inn;1 svenska elektriska aktiebolaget i Väster

ås J . S. Edström, majoren vid generalstaben A. I. Lyström 

och verkställande direktören i Sveriges industriförbund, kapte

nen i kustartilleriets reserv E. Norcllund. At generallöjtnanten 

Munthe uppdrogs att såsom ordförande leda kommissionens 

förhandlingar. 

Sedan kaptenen Norellund avgått från befattningen såsom 

verkställande elirektör i Sveriges industriförbund och i denna 

egenskap eftertriitts <1\" överstelöjtnanten i intendenturkåren A. 

F. Hultkrantz, fiirordnacles överstelöjtnanten Hultkrantz den 

3 november 1916 alt jämvi:il vara ledamot av kommissionen. 

Utgifterna fiir kom missionen hava uppgått till 77,184 kro

nor 54 öre. 

Saklwnniga för gmnskning av förslag till /6riinclmd tek

nik vid arbetet inom rullföringsexpecliti,onerna. 

Genom nådigt heslut elen 1l februari 1916 bemyndigades 

chefen för l::mtförsvarsclepartementet att tillkalla högst fem 

sakkunniga personer för granskning av förslag till förändrad 

teknik vid arbetet inom rullföringsexpeditionerna; och utsågos 

härti ll översten i sjätte armefördelningens reserv friherre C. A. 

Fock, kommendörkaptenen av andra graden i flottans reserv 

F. Carlsson, majoren i armen, kaptenen i Hallands regementes 

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

P. \V. Genberg och underlöjtnanten i armen J. G. Malm. Se

dan majoren von Mentzer avlidit, tillkallades i hans ställe över

stelöjtnanten i armen, majoren i Jönköpings regementes reserv 

C. S. T . Gyllenswärd att såsom sakkunnig deltaga i berörda 

arbete. 

Uppdraget ~ir än11u ej slutfört. 

Kostnaderna för de sakkunniga hava uppgått till 24,519 

kronor 16 öre. 

Sakkunniga för utredning au trågan om beredande (IV öl.:acl 

Tn.öjlighet till ammunitionstillverkning. 

Genom nådigt beslut elen 14 juni 1916 bemyndigades che

fen för Iantförsvarsdepartementet att tillkalla högst fem sak-
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kunniga personer för att inom drpartementet biträda vid ut

redning av frågan om beredande av ökad möj lighet till ammu

nition stillverkning . På grund härav anmodades ledamoten ay 

riksdagens första kammare friherre O. H. A. Fleming, över

ingenjören S. NauckhofT, verkstadsdirektören K. vVeman, k ap

tenen vid kustartilleriet S. E. D. Swensson samt kaptenen vid 

Smålands artilleriregemente N. E. D. Brehmcr att i egenskap 

av sak kunniga verkställa ifrågavarande uppdrag. 

Uppdraget är numera slutfört. 

Kostnaderna för de sakkunniga hava uppgått ti ll 10,073 

kronor 82 öre. 

Sakkunniga för verkställuncle au utredning och utarbetan

de au j'örslag rörande tillj'U.llig löneförbättring åt viss personal 

uid armen och marinen. 

Genom nådigt beslut den 29 juni 1917 bemyndigades ch e

fen för lantförsvarsdepartementet att i samråd m ed chefen för 

sjöförsvarsdepartementet tillkalla högst fem sakkunniga per

soner jämte sekreterare för att inom lant- och sjöförsvarsde

partementen biträda med verkställande av utredning och utar

betande av förslag rörande tillfällig löneförbättring från och 

med år 1918 åt viss personal vid armen och marinen , avsett 

att föreHiggas 1918 års riksdag, med rätt för departementsche

ferna att, efter därom av de sakkunniga gjord framställning. 

under arbetets fortgång tillkalla, för alt i de sakkunnigas över

läggningar deltaga, representanter för de olika personalkate

gorier vid armen och marinen , som av den ifrågasatta löne

förbättringen berördes. 

På grund härav anmodades häradshövdingen i Vemmen 

högs, Ljunits och Herrestads domsaga B. A. Petren, ledamoten 

av riksdagens första kammare, överdirektören J. L. Widell. 

krigsrådet C. E. T. Sterky, förste marinintendenten S. F. Lager

holm samt ledamoten av riksdagens andra kammare, redak· 

tören N. A. Nilsson i Kabbarp att verks tälla ifrågavarande upp

drag, varjämte uppdrogs åt häradshövdingen Petren att ledn 

dc sakkunnigas förhandlingar. 
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Till sekreterare hos de sakkunniga utsågos amanuensen i 

statistiska centralbyrån, filosofie licentiaten E. N. Ahlberg och 

amanuensen i lantförsvarsdepartementet, juris kandidaten H . 

J{. H. Tottie. 

Sedan de sakkunnigas ordförande på grund av utnäm

ning tiil stalsråd anmält sig förhindrad att deltaga i och såsom 

ordförande leda förhandlingarna, entledigades han den 20 ok

tober 1917 f d\ n nämnda uppdrag, varefter expeditionschefen 

A. E. M. Ericsson förordnades att i hans ställe deltaga i och 

såsom ordförande leda de sakkunnigas förhandlingar . 

Jämlikt ovannämnda bemyndigande tillkallades, efter 

framställni ng av de sakkunniga, den 20 oktober 1917 översten 

K. E . vV. Söderhielm, kommendörkaptenen av första graden 

O. E. L ybeck , fanjunkaren E. Nyquist och flaggstyrmannen 

K. O. Tallberg att, med bibehållande av innehavande befatt

ningar, tillsvidare, på kallelse av de sakkunnigas ordförande, 

deltaga i de sakkunnigas förhandlingar. 

Uppdraget är ännu ej slutfört 

Kostnaderna för de sakkunniga hava uppgått till 9,119 

kron or 74 öre. 

Sakkunniga för verkstullande au utredning och avgivande 

au förslag angelende uämpliktst.iänstgöringens ordnande för 

värnpliktiga, vilka hysa religiösa samuetsbetunkligheter mot 

vapentjänst. 

Jämlikt nådigt bemyndigande elen 29 juni 1917 anmodade 

chefen för lantförsvarsdepartementet, generalmajoren på re

servstat J. A. M. Blomstedt, ledamoten av riksdagens andra 

kammare, redaktören J . Byström, ledamoten av riksdagens 

första kammare, regementspastorn P. v\1. Olsson samt kanslers

sekreteraren, vice häradshövdingen O. U. Croneborg, tillika 

sekreterare, att såsom sakkunniga inom departementet biträda 

~ed verkställande av utredning och avgivande av förslag an

g~ende värnpliktstjänstgöringens ordnande för värnpliktiga, 

VI]h l l" ... b 
< 1ysa re 1gwsa samvets etänkligheter mot vapentJ-änst 

va -.. , . , 

.. l'Jamte uppdrogs at generalmaJoren Blomstedt att såsom ord-

forande leda de sakkunnigas förhandlingar. 
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Uppdraget är ännu ej slutfört. 
Kostnaderna för de sakkunniga hava uppgått till 3,502 

kronor 80 öre. 

Sakkmmiga för verkställande av utredning och avgivande 

av förslag angående åtgärder mot elen försvarsfientliga propa

gandan. 

Genom nådigt beslut den 29 juni 1917 bemyndigades che

fen för lantförsvarsdepartementet alt, i samråd med ehefen för 

sjöförsvarsdepartementet, tillkalla högst fem sakkunniga per

sonerjämte sekreterare för att inom lant- och sjöförsvarsde

partementen biträda med verkställande av utredning och a \·

givande av förslag angående åtgärder mot den försvarsfientli cr·l 
L1 b l 

propagandan. 
På grund härav anmodades generalmajoren i armen H . 

E. Hult, kommendören A. Ekström, sekreteraren i justitieom 

budsmansexpeditionen, friherre E. Gyllenstierna, tillika sekre

terare, ledamoten av riksdagens andra kammare, borgmästa

ren J. O. Holmdahl samt ledamoten av riksdagens första kam

mare, borgmästaren G. S. Neiglick att i egenskap av sakkun

niga verkställa ifrågavarande uppdrag, varjämte uppdrogs åt 

generalmajoren Hult att såsom ordförande leda de sakkunni

gas förhandlingar. 
Uppdraget är ännu ej slutfört. 
Kostnaderna för de sakkunniga hava uppgått till 261 kro

nor 55 öre. 

Sakkunniga för verkställande cw utredning och avgivandf 

av f örslag rörande organisationen av annens och marinens 

flygvapen. 

Genom nådigt beslut den 29 juni 1917 bemyndigades che

fen för Jantförsvarsdepartementet att, i samråd med chefen för 

sjöförsvarsdepartementet, tillkalla högst sju sakkunniga perso

ner jämte sekreterare för att inom lant- och sjöförsvarsdepar

tementen biträda med verkställande av utredning och avgivan 

de av förslag rörande organisationen av armens och marinens 

flygvapen. 
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På grund härav anmodades generallöjtnanten G. A. H. 

Jungstedt, ledamoten av riksdagens andra kammare J. B. 

E,ril{sson i Grängesberg, chefen för marinstaben, konterami

ralen H. V. M. von Krusenstierna, ledamöterna av riksdagens 

andra kammare P. B. Nilson i Linnås och J. Pålsson i Anders

löv, majoren vid generalstaben J . Sylvan och kommendörkap

tenen av andra graden vid flottan G. Unger att i egenskap av 

sakkunniga verkställa ifrågavarande uppdrag, varjämte upp

drogs al generallöjtnanten Jungstedt att såsom ordförande leda 

de sakkunnig:1s förhandlingar. 
Till sekreterare hos de sakkunniga utsågs kaptenen i forti

fikationen C. G. Porat. 
Seda n riksdagsmannen Eriksson anmält sig förhindrad att 

deltaga i utredningen, entledigades han från ifrågavarande 

uppdrag. 
Uppdraget är ännu ej slutfört 
Kostnaderna för de sakkunniga hava uppgått till 11,978 

kronor 85 öre. 

Sakl.:unniga j'ör verkställande av utredning rörande sam

arbele m ellan garnisonssJukhuset i Stocklwlm och Seraj'imer

lasarettet m. m . 

Jämlikt nådigt bemyndigande den 3 juli 1917 anmodade 

chefen för lantförsvarsdepartementet rektorn vid Karolinska 

mediko-kirurgiska institutet, professorn K. G. Lennmalm, över

läkaren vid allmänna sjukhuset i Malmö, medicine doktorn 

F. J . Bauer, t. f. chefläkaren vid garnisonssjukhuset i Stock

holm, f~iltläkaren S. R. Erhardt, professorn vid Karolinska me

cliko-kirurgiska institutet G. Hedren samt överläkaren och di

rekhi rcn vid Serafimerlasarettet, professorn vid Karolinska me

dika -kirurgiska institutet I. F. Holmgren att såsom sakkunniga 

inom lantl'örsvarsdepartementet biträda med verkställande av 

utredning, huruvida ett samarbete mellan (eventuellt en sam

manslagning av) garnisonssjukhuset i Stockholm och Serafi

l1lerlasaretlct - samt till äventyrs vissa till andra sjukhus för

lagda k liniker, där undervisning meddelas studerande vid Ka

rolinska mediko-kirurgiska institutet - med fördel kunde åvä-
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gabringas samt, för den händelse ett sådant samarbete (even

LuC'Ilt sammanslagning) ansäges böra äga rum, huru ifrågava 

r:mde sjukvårdsinrättningars lokalbehov borde på lämpligaste 

sätt tillgodoses. Tillika uppdrogs åt professorn Lennma lm att 

såsom ordförande leda de sakkunnigas förhandlingar. 

Uppdraget är ännu ej slutfört. 

Kostnaderna för de sakkunniga hava uppgått till 500 

kronor. 

sakkunniga för prövning av ansökningar rörctnde uppsJ.;ou 

m. m. för vämpliktiga med inställelse till tjänstgöring uitl mo

bilisering. 

Genom nådigt beslut den 14 september 1917 bemyndiga

des chefen för lantförsvarsdepartementet att tillkalla högst nio 

personer, jämte sekreterare, för att i egenskap av sakkunniga 

biträda vid prövningen av ansökningar jämlikt kungörelsen den 

21 januari 1916 angående uppskov med och frikallelse från 

inställelse vid mobilisering för vissa värnpliktiga. 

Med anledning härav anmodades generalmajoren H. E . 

Hult, översten C. G. A. Bergenstråhle, översten friherre C. A. 

Fock, kaptenen vid kustartilleriet N. G. H. ·wennerström, kom 

merserådet P. G. Friberg, direktören, juris kandidaten M. Carl

son , disponenten A. I. Swartling, verkställande direktören i 

Nya aktiebolaget Atlas G. Jacobsson samt direktören E. A. 

Indebetou att i egenskap av sakkunniga deltaga uti berörda 

prövning, varjämte uppdrogs åt generalmajoren Hult att såsom 

ordförande leda de sakkunnigas förhandlingar. 

Till sekreterare hos de sakkunniga förordnades amanuen 

sen i lantförsvarsdepartementet, juris kandidaten C. O. H. 

Humble. 

Uppdraget är ännu ej slutfört. 

Kostnaderna för de sakkunniga hava uppgått ti ll 4,287 

kronor 30 öre. 

På föredragning av chefen för civildepartementet: 
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Sakl;unniga för utarbetande av förslag till lufttm[ikför

ordning för Sverige. 

Jiimlikt bemyndigande den 24 juli 1914 har chefen för 

ci ,·ildcpartementet uppdragit åt professorn, juris doktorn T. 

Engstriimcr, Uppsala, att, i egenskap av sakkunnig, inom de

partemen tet bitriida med uhubetande av förslag till lufttrafik

förordning för Sverige. 
Diircfter hnr chefen för civildepartem entet, jämlikt berör

da bemyndigande, den 21 januari 1916 uppdragit åt majoren 

J. G. Sylnm och kommendörkaptenen av andra graden G. 

Unger, Stockholm, att jämte professorn Engströmer biträda 

med utarbetande av förenämnda förslag ävensom utsett löjt-

11antcn B. V. L. Jacobson att vara sekreterare hos de sak

kunniga. 
J fråga om kommissionen har meddelats, att de sakkun

nigas arbete under år 1917 blivit slutfört, i det alt betänkande 

med förslag till lufttrafikförordning utarbetats och den 12 de

cem her 1917 undertecknats. 
De kostnader, kommissionen medfört för statsverket, be

löpa sig, förutom kostnaderna för betänkandets tryckning, till 

omk ring 4,996 kronor. 

Löneregl eringskommitten. 

Den 3 oktober 1902 tillsattes av Kungl. Maj:t en kommitte 

l"ör avgivande :nr förslag rörande reglering av statens ämbets

ve rks och myndigheters löneförhållanden. 

Ledamöter i kommitten äro: byråchefen F. H. Schlytern 

(ordförande), Stockholm, ledamoten av riksdagens andra kam

nut re, lantbrukaren Carl Persson i Stallerhult, Korsberga, leda

tnoten av riksdagens första kammare, f. d. auditören A. H. 

FaNen , ledamoten av riksdagens första kammare, redaktören 

An ders Pers, Västerås, ledamoten av riksdagens andra kam

llla re, redaktören August Nilsson, Kabbarp, Akarp och hov

tättsrådet K. J. Stenström, Stockholm. 

Inti ll utgången av år 1916 hade serien av kommittens 

tryckta betänkanden fo r tskridit till och med n:r LII och serien 
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av kommittens skriftliga utlåtanden till och med n :r 89. Här

vid må emellertid erinras, att ett den 23 april 1913 avgivet 

skriftligt utlåtande blivit under år 1915 befordrat till trycket 

och intagits i serien av de tryckta betänkandena under n :r 

XLVI. 
Under år 1917 har kommitten avlämnat följande tryckta 

betänkanden: 
med underdånig skrivelse den 15 februari 1917 betänkan

de, delen LTII, angående reglering av löneförhållanden m. m. 

vid slntsdepartementen; samt 

med underdånig skrivelse den l juni 1917 betänkande, de

len LlV, angående sammanförande till en gemensam institu 

tion av vissa smärre vetenskapliga anstalter m. m . 

Därjiimte har kommitten under år 1917 avgivit bland 

andra följande skriftliga yttranden: 

den 23 januari 1917 underdånigt utlåtande i fråga om 

krigstidshjälp åt vissa f. d. statstjänare (med ordningsnummer 

90 bland kommittens skriftliga utlåtanden; 

den 15 februari 1917 underdånigt utlåtande i fråga om 

krigstidstillägg och krigstidshjälp åt befattningshavare i statens 

tjänst (n :r 92); 

den 24 februari 1917 underdånigt utlåtande i fråga om 

krigstidshjälp för år 1916 till varvsarbetare vid flottans statio

ner i Karlskrona och Stockholm (n:r 95); 

den 24 november 1917 underdånigt utlåtande angående 

reglering nv avlöningsförhållandena m. m. beträffande den ci

vila personalen vid sjökarteverket (n:r 113); 

den 28 november 1917 underdånigt utlåtande angående 

framställning från aktuarien Yid sjökarteverket i fråga om fö r

bättrade avlöningsförmåner (n:r 114); 

den 11 december 1917 underdånigt utlåtande i fråga om 

ändringar i staten för nautisk-meteorologiska byrån (n :r 117 ). 

Sukkllnniga för utredning angående utveckling au sjöj'nrts

f'örbindelsema mellan Sverige och Ryssland. 

Den 29 september 1911 tillkallades av chefen för finan s

departementet sakkunniga med uppdrag att verkställa utred-
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ning, huru sjöfartsförbindelsen mellan Sverige och Ryssland 

rnå kunna ytterligare uh-'ecklas m. m . 

De sakkunniga voro: f. d. generaldirektören Alf r. Lager

heim, Stockholm (ordförande) , f. d. generaldirektören F. V. 

JI. Pegelow, Stockholm, kanslirådet Carl Hultgren, Stockholm, 

byråchefen i järnvägsstyrelsen Nils Ahlberg, Stockholm, samt 

generalkonsuln Olof A. Söderberg, Stockholm. 

De sakkunniga, som redan under år 1916 kommit till de

finitiva beslut angåend e sina utredningar, hava under år 1917 

endast haft ett sammanträde, den 20 januari, vid vilket de 

sakkun nigas utlåtande justerades. Detta utlåtande har seder

mera avlämnats. 
Utgifterna för utredningen ha:va inalles uppgått till något 

över 12,000 kronor, däri inberäknat från statskontoret utbetalt 

sekreterarearvode, men däremot icke kostnader för tryckning 

av utlåtandet och ej heller från statskontoret utbetalta rese

kostnads- och traktamentsersättningar för sammanträden. 

sakkunniga f'ör biträde vid beredningen au j'örslag till 

ändringar i sjölagen m. m. 

Sedan den av Kungl. Maj:t den 21 december 1906 till

satta sjöfartssäkerhetskommitten den 16 december 1910 avgivit 

slutligt betänkande med förslag till ändringar i sjölagen m. m., 

samt kommerskollegium elen 24 augusti 1912 avgivit utlåtande 

i anledning av betänkandet, uppdrog Kungl. Maj:t den 4 okto

ber 1912 åt kommerserådet Carl Malmen och dåvarande advo

katen Eliel Löfgren att inom justitie- och finansdepartementen 

biträda vid beredningen av ifrågavarande ärende; och uppdrog 

Kungl. Maj:t den 19 augusti 1915 åt revisionssekreteraren Erik 

Lilienberg att jämte Malmen och Löfgren inom finansdeparte

mentet biträda vid utarbetandet av förslag till administrativa 

författningar rörande sjöfartssäkerbeten m. m. 

Efter år 1915 har Löfgren icke deltagit i förevarande 

arbete. 

Vidkommande år 1917 har ifrågavarande arbete pågått 

huvudsakligen under vissa delar av mars, april och septem

ber-december månader samt omfattat huvudsakligen: 
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föredragning, av Lilienberg, i lagrådet av det förslag till 
~indring av sjölagens 32, 70, 77, 90, 98, 108 och 285 SS, son1 

ligger till grund för lagen om ändring i vissa delar av sjö
lagen den 1 juni 1917; utarbetande av proposition n:r 25G ti ll 
riksdagen angående anslag till läkarundersökning av sjiifo lk: 
överarbetning av de från kommerskollegium till Kungl. ~Jaj :l 

inkomna förslag, som ligga till grund för följande kungö rrl ser 
:tv den 16 november 1917, nämligen angående formul ii r t il l 
skeppsdagböcker, maskindagböcker för ångfartyg och maskin
dagböcker för motorfartyg, angående användning av disso u~ 

gas- eller acetylengasbelysning i fartygslanternor, om iinclring 
i 95 § av förordningen angående fartygs byggnad och utru;, l
ning den 23 december 1915 och angående säkerhetsåtgii nler 
beträffande kalciumkarbid till skeppsbruk ombord å fnrlyg: 
utarbetande av förslag lill förordning angående läkarundersök
ning av sjöfolk, vilket förslag föranletts närmast av bestiim
melser i sjölagens 32, 70 och 108 §§: enligt deras lydelse ge
nom lngen den 1 juni 1917; utarbetande i samband därm ed 
av förslag till kungörelse om ändring i vissa delar av förord
ningen angående sjömanshusen i riket m. m. den 13 juli 1911: 
utarbetande på grundval av utkast, som till finansdepart<:>m t>n
tet inkommit från chefen för nautisk-meteorologiska hyran elen 
28 november 1917, av förslag till författning om fartygskom
passer ävensom förarbeten till därmed sammanhängande änd
ringar i instruktionerna fiir nautisk-meteorologiska byrån oclt 
dess kontrollstationer, Yilket arbete icke ännu avslutats ; samt 
överarbetning av ett fr{m kom m erskollegium till Kungl. Maj :l 
inkommet förslag till fiirfattning angående extra bärgningsrl' d
skap vid nylljande av fartyg i vissa farvatten. 

Kostnaderna hava intill 1917 års slut uppgått till omkring 
31,300 kronor. 

Statens krigsförsäkringskommission. 

Seclan Kungl. Maj:t den 17 augusti 1914 utfärdat fiirorcl
ning om statens meddelande av sjöförsäkring mot krigsfara, 
i vilken förordning bland annat föreskrives, att frågor om krigs
försäluing skola handläggas av en kommission, förordnade 
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l{ungl. Maj:t samma dag, att denna kommission, som ome~el
bart skulle träda i verksamhet, skulle ben~imnas statens kngs
försäkrings kommission: 

Ledamöter i kommissionen äro: landshövdingen Eric Bir-
aer Trolle, ordförande, överdirektören Paul Johan Gerhard 
Laurin , vice ordförande, direktören Hjalmar Blomberg (såsom 
företrädare för rederinäringen), direktörerna Harald Andersson 
och Einar Lange (såsom förelrLidare för sjöförsäkringsgivarna) 
samt byråchefen Thorvald Fi.irst. 

Kommissionen har under år 1917 fortsalt sin verksamhet 
efter samma grunder som förut. Sammanträden hava hållits 
varje helgfri dag, varvid 2,901 försäkringar meddelats å fartyg 
ti ll sammanlagt belopp av 1,185,639,025 kronor samt 4,801 för
säktingar å varor till sammanlagt belopp av 309,025,314 kro
nor. Kommissionen har uneler året kontant uppburit 58,141,760 
kronor 16 öre i kaskopremier samt 17,818,792 kronor 14 öre i 
varupremier, varifrån avgår under samma tid ristornerade pre
mier 4,018,040 kronor 89 öre. I ersättningar hava under året 
utbetalats till försäkringstagare å kasko 32,195,315 kronor 49 
öre samt till försäkringstagare å varor 22,587,14 7 kronor 79 
öre. Under beslagsanspråk äro ytterligare varor kvarhållna i 
England för cirka 60,000,000 lo-onor, varav emellertid synner
ligen stora delar tvångsvis försålts, samt i Tyskland för cirka 
500,000 kronor, rörande vilkaslulliga prisrättsdomar ännu icke 
föreligga. Dessutom hava åtskilliga fartyg jämväl dels kvar
hållits under beslagsnnspråk, dels ock rekvisitionerats av re
spektive engelska och franska myndigheter. 

För beval,ancle av kommissionens talan inför vederbörande 
tyska och engelska prisdomstolar hava kommissionens sekre
terare vid olika tillfällen vistats i England och Tyskland. 

Kostnaderna för kommissionens verksamhet, som bestritts 
llled tillgängliga räntcmedel, hava under året utgjort 234,396 
kronor 90 öre. 

Krigsberedskopskommissionen. 

Den 17 december 1915 bar Kungl. Maj :t uppdragit åt en 
kotnmission att vid behov i samråd med statens krigsmaterial-
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kommission, krigsförsäkringskommission , livsmedelskommis

sion, industrikommssion och handelskommission utreda frågan 

om rikets ekonomiska krigsberedskap och föres lå av utred

ningen föranledda åtgärder, i den mån sådana icke falla inom 

gränserna för nämnda kommissioners uppdrag; börande där

\'id yttrande och förslag iiven avgivas om det sätt, varpå ären

den om den ekonomiska krigsberedskapen skola i framtid en 

handläggas. 
Kommissionens ledamöter äro: professor Eli Heckscher, 

ordförande, aktuarien Otto Edvard Fridolf Järte, godsägaren 

Gustaf Sederholm, v. häradshövdingen Markus Wallenberg, 

översten Knut Erik W. Söderhjelm, hovrättsrådet Nils Edling 

och kaptenen Erik Bernström. 
Därjämte har regeringsrådet S. Linner på uppdrag av kom

missionen under senare hälften av år 1917 biträtt såsom admi

nistrativt sakkunnig. 
Kommissionens arbete har fortgått oavbrutet hela året m ed 

undantag av en månads uppehåll på sommaren. Sammanlagt 

hava av kommissionen i plenum hållits 37 protokollförda sam

manträden. Liksom föregående år har arbetet varit organise

rat på så sätt, att vissa stora frågor, vilkas lösning krävt sär

skilt fackkunskap och mera omfattande utredning, varit över

Jämnade eller hänvisats för förberedande behandling till sär

skilda sublwmmitteer eller beredningar, sammansatta dels av 

representanter från kommissionen, dels av sakkunniga utom 

densamma. Beträffande ifrågavarande beredningars uppgifter 

och arbetsresultat är följande att framhålla. 

Av de sublwmmitteer, som enligt kommissionens årsredo

görelse för 1916 trädde i verksamhet nämnda år, ha vissa forl 

satt sina utredningsarbeten även under år 1917, nämligen sub

kommitten för utredning av den ekonomiska krigsberedskapen 

beträffande livsmedelsfrågor, subkommitten för planläggning 

av åtgärder för tillgodoseende av vid krigstillfälle nytillkom

mande kreditbehov samt subkommitten för utredning av frå

gor rörande socialpolitiken och arbetsmarknadens organisation 

under krigsförh ållanden. 
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Av dessa subkommitteer kan den sistnämnda eller sub

];ommitten tör sociala trågor numera anses ha slutfört sitt upp

drag. Redan sistlidne vår avlämnade subkommitten sina ut

redningar och förslag till kommissionen, som sedermera haft 

desamma under diskussion och omprövning. Arbetets resultat 

)1ava framlagts i kommission ens den 17 augusti 1917 dagteck

nade underdåniga betänkande om arbetsmarknadens organisa

tion under krigsförhållanden . 

Subkommitten tör kreditfrågor har varit i funktion under 

hela året, ehuru dess förhandlingar tidvis måst ajourneras till 

följ d av ledamöternas av annat arbete strängt upptagna tid. 

Subkommittens försl ag i avseende på större delen av kredit

väsendets område inkom redan under år 1916 till kommissio

nen och blev av denna provisoriskt godkänt; under inneva

nnde år har kommissionen gjort sig förvissad om den med

verkan från näringslivets korporationer, som erfordras för pla

nens genomförande. Den enda hithörande fråga, som ej slut

behandlats, gäller fastighetskrediten, som varit under behand

ling, bland annat i sammanhang med vissa allmänna lagstift

ningsfrågor, som beröras i det följande. 

Den tredje från föregående år kvarstående subkommitten, 

d. v. s. subkommitten tör livsmedelstrågor, har med vissa av

brott i sammanträdena fortsatt sina utredningsarbeten i huvud

sak efter de linjer, som angivits i föregående å rsredogörelse. 

Utredningsarbetet har företrädesvis avsett frågan genom vilka 

åtgärder i produktions- och organisationshänseende landets 

nödvändiga livsmedelstillgång under en eventuell framtida av

spärrning från all impo1i av livsmedel och produktionsmedel 

skall kunna tryggas. Bland övriga av subkommitten företagna 

utredningar torde böra nämnas fortsältandet av den i före

gående årsredogörelse antydda sammanfattningen av viktigare 

statliga åtgärder för folknäringens tryggande i Tyskland under 

kriget samt en översikt av den kritik över ifrågavarande åt

{o(ärder, som framkommit i vissa tyska pressorgan och andra 

. Publikationer. 

Tidskrift i Sjövä1endet. 7 
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Jämväl nya beredningar hava anordnats för behandlinn· 
t> 

av två större frågor, nämligen dels frågan om den finansiella 

krigsberedskapen, dels ft;ågan om försäkringsväsendets organi

sation under krigsförhållanden.. Den förra av dessa frågor 

har under året varit upptagen till behandling också i kom

missionens plenum. 

Vid utredningarna beträffande den finansiella krigsbered

skapen, i vilka under det förberedande arbetet deltagit fr ån 

kommissionen professor Heckscher och häradshövding vVal

lenberg samt utom densamma generaldirektören J. G. A. af 

Jochnick, v .. häradshövding C. E. Kinander, greve J. G. Lagcr

bielke, regeringsrådet S. Linner, hankdirektören V .. Moll och 

universitetskanslern C. Swartz, har företrädesvis behandlats 

frågan om den centrala finansförvaltningens organisation vid 

krigstillfälle, innefattande bland annat spörsmålet om riksban

kens och riksgäldskontorets ställning inbördes och till Kungl. 

Maj :t. Ä ven ett stort antal andra med den finansiella krigs

beredskapen sammanhängande spörsmål har upptagits till be

handling, varjämte särskilda utredningar verkställts beträffan

de krigsfinansieringen i Tyskland, England och Frankrike. 

I fråga om försäkringsväsendet under krig ha de förbere

dande utredningarna, vid vilka medverkat professor Heckscher 

från kommissionen samt utom densamma direktören H. An

dersson, direktören K. Herlitz, överdirektören P. J. G. Laurin 

och f. d. kammarrättsrådet J. Östberg, behandlat bl. a. åter

försäkringens ordnande, beredandet av kreditmöjligheter för 

bolagen samt förfarandet med de utländska bolagens försäk

ringar inom landet. 

I kommissionens plenum hava utom vissa redan berörda 

områden även upptagits sådana, som ansetts kunna bli föremål 

för överläggning utan föregående specialberedning. Först må 

här nämnas frågan om den administrativa krigsberedskapen, 

d. v. s. den offentliga förvaltningens anpassning efter krigsför

hållanden, så att övergången från freds- till krigsförhållanden 

kan ske så snabbt och målmedvetet som möjligt. Då kom

missionen fann uppgiften delvis ligga utanför sitt uppdrag, 

hemställde kommissionen, som mer i förbigående osmnämnt 
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uppgiftens betydelse redan i en underdånig skrivelse den 1 

maj 1916, i en ny skrivelse den 13 januari innevarande år 

1n ed särskild motivering, att Kungl. Maj :t måtte omedelbarligen 

uppdraga åt tillkallade sakkunnige personer att verkställa en 

utredning angående den administrativa krigsberedskapen och 

utarbeta de förslag, vartill utredningen gåve anledning. 

Kommissionen har vidare i plenum fortsatt behandlingen 

av den ekonomiska krigsberedskapens framtida organisation. 

Utredningsarbetet har här i huvudsak varit avsett att klargöra, 

vilka uppgifter ett statsorgan för den ekonomiska beredskapen 

under fred kan väntas få att lösa, samt hur ett sådant organ 

lämpligast bör vara sammansatt och utrustat beträffande ar

betskraft och sakkunskap. Arbetet har lett till preliminära 

beslut, ehuru definitivt förslag ännu ej ansetts böra utarbetas. 

Till de frågor, som sysselsatt kommissionens plenum un

der året, hör även moratoriefrågan, som upplöser sig i ett antal 

specialförfattningar med viktiga återverkningar på särskilt kre

ditväsendets organisation; några av dessa författningar äro ut

arbetade, medan andra befinna sig under arbete. Kommissio

nen har därjämte gemensamt med svenska bankföreningen för

anstaltat en utredning av moratorielagstiftningen ävensom där

med närbesläktad la-gstiftning (förbud för handel med fienden 

o. s. v.) i andra länder. Vid moratoriefrågans behandling har 

kommissionen biträtts av professor A. Köersner. 

Kommissionen har jämväl till behandling upptagit frågan 

om ekonomiskt fredsberedslcap. Liksom övergången från freds

till k rigstillstånd medför svårartade rubbningar i det ekono

miska livet, torde det nämligen vara tydligt, att avvecklingen 

av ett långvarigare krigstillstånd kommer att vara förenad med 

stora ekonomiska och organisatoriska svårigheter, mot vilka 

man alltså har att vara rustad. På grund härav ha olika med 

fredsberedskapen sammanhängande problem samt beskaffenhe

ten av vissa tänkbara åtgärder för beredskapen diskuterats, 

varjämte utlandets åtgärder på området bearbetats, i den mån 

kännedom kunnat vinnas om dem. 

De sammanlagda kostnaderna för kommissionens arbeten 

Under år 1917 belöpa sig tilt' cirka 4 7,000 kro'nor. Lo·kaler för 
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kommissionens sammanträden och kansli ha liksom föregående 

år kostnadsfritt tillhandahållits av Handelshögskolan. 

Kommitterade för tonnageanskaffning. 

Med hänsyn till angelägenheten därav, att allt fortfaran de 

i olika riktningar verksamma åtgärder vidtagas till anskaffan

dc av erforderligt tonnage för statens import av brödsäd, foder

medel m. m. har Kungl. Maj:t den 19 december 1916 bemyn

digat chefen för finansdepartementet att tillkalla lämpliga re

presentanter för rederinäringen att förmedla i sådant avseende 

erforderlig förbindelse med de svenska rederierna. 

För detta ändamål har chefen för finansdepartementet till

kallat generalkonsuln Axel A:son Johnson , direktören i Stock

holms rederiaktiebolag Svea Hjalmar Blomberg och direktören 

i rederiaktiebolaget Transatlantic Gunnar Carlsson. 

De kommitterade hava sammanträtt följande dagar: elen 

8 och 25 januari, den 5 februari, den 10 och 22 maj, elen 7 

j u ni och den 26 september 1917. 

Efter anmodan av chefen för finansdepartementet i skri

velse elen 8 januari 1917 hava kommitterade förmedlat anskaf

fande av tonnage, avsett för en statsimport under tiden mars

maj 1917 av 70,000 tons spannmål. Samma dag anmodades 

kommitterade att träffa anstalter för anskaffande av erforder

ligt tonnage för införande till Sverige under tiden januari-

mars 1917 av omkring 60,000 tons fodermedel från Nord- och 

Sydamerika, vilken kvantitet seelermera utökades med 10 000 
. ' 

tons. Kommitterade fastställde fraktsatser för ifrågavarande 

fodermedelsimport, föranstaltande om befraktning av ett ton

nage om sammanlagt 20,000 tons för foclermeclelsimpolien samt 

vidtog förberedande åtgärder för avgivande av försla§ till an

skaffande av det tonnage, som för ändamålet ytterligare er

fordrades. 
Med det förändrade läge, i vilket Sveriges sjöfaiisförbin

clelser med främmande länder kommo genom den från och 

med februari m ånad 1917 upprättade tyska undervattensbåts

blockaelen mot England och dess allierade, förändrades i vä

sentlig grad förutsättningarna för kommitterades verksamhet. 

Genom kommitterades förmedling inledda eller föreslagna av-
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tal med svenska redare kunde icke avslutas på grund av nämnda 

-J.nigsförhållanden, och under sådana omständigheter funno 

kommitterade sig ur stånd att tillsviclm·e fullfölja det givna 

uppdraget i avseende å anskaffande av tonnage för import till 

Sverige från England eller dess allierade samt transmarina 

]änder. 
Kommitterade hava sedermera biträtt inom utrikesdepar

tementet vid handläggning av vissa av krigsförhållandena be

rörda ärenden rörande elen utrikes sjöfarten samt därvid för 

medlat för de svenska redarna avsedda anvisningar och före

skrifter angående svenska fartygs frigivande från eller fart på 

de krigförande länderna. 
Med avseende å elen vidare utvecklingen av världskriget 

och särskilt undervattensbåtskriget samt Amerikas Förenta sta

ters inträde i kriget hava kommitterade hos chefen för finans

departementet anhållit om återkallande av det dc kommitte

rade givna uppdraget. 
De kostnader, som kommitterades uppdrag hittills m ed

fört, belöpa sig till ett ungefärligt belopp av 6,000 kronor. 

Vinter sjöfartskommitten j' ör Norrland. 

Den 13 februari 1917 tillsatte Kungl. Maj:t en kommitte 

med uppdrag att verkställa utredning angående åtgärder för 

underlättande av vintertrafiken .utmed Norrlandskusten och på 

de norrländska hamnarna. 
Ledamöterna i kommitten äro: generallotsdirektören D. U. 

V. Linder, kommerserådet P. G. Friberg, sjökaptenen O. F. 

Hedborg, direktören E. Lange och ledamoten av riksdagens 

andra kanunare kaptenen S. E. J . Liibeck. 

Kommitten sammanträdde första gången den l mars 1917 

och beslöt om igångsättande av åtskilliga utredningar samt fort 

satte sitt arbete med täta sammanträden till och med den 29 

juni s. å. Som representanter för de lokala intressena har 

kommitten m ed sig adjungerat följande genom de norrländska 

handelskamrarna utsedda ombud, nämligen vice konsuln G. 

l'julin, Skellefteå, för Norrbottens och Västerbottens läns han· 
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delskammare, direktören E. A. Enhörning, Sundsvall, för 

Västernorrlands och Jämtlands läns handelskammare och 

disponenten E. Lindström, Bollnäs, för Gävle handelskammare. 

Den 5 och 30 augusti samt den 15 september sammanträdde 

kommitten åter in pleno och den 2 oktober återupptogs det 

gemensamma arbetet ånyo med regelbundna sammanträden 

till årets slut, därvid kommitten företrädesvis sysselsatt sig m ed 

utredning av isbrytarfrågan och fört underhandlingar med dc 

norrländska samhällena och industrierna angående deras med

verkan till lösningen av denna fråga. Kommitten har senast 

hänvänt sig med en skriftlig framställning till ett hundratal 

norrländska kommuner, bolag och enskilda intresserade om 

deltagande i kostnaden för anskaffning av en havsisbrytare, 

varå svar införväntas inom instundande januari månad. Sam

manlagt har kommitten under året haft 39 plenisammanträden 

och däremellan åt enskilda ledamöter uppdragit utförandet av 

särskilda utredningar. 
Kostnaden för kommittens arbeten har under året belöpt 

sig till ungefär 13,000 kronor. 

sakkunniga för utredning angående erforderliga bestäm

melser rörande fartygsbesättnings arbets- och levnadsförhållan

elen m. m. 

Den 20 november 1917 tillkallades av chefen för finans

departementet enligt bemyndigande samma dag sakkunniga för 

utredning angående erforderliga bestämmelser rörande fartygs

besättnings arbets- och levnadsförhållanden särskilt rörande 

frågan om bemanningens tillräcklighet (bemanningsskab) 

ävensom beträffande tillsynen från det allmännas sida i berör

da hänseenden. 
De sakkunniga äro: överinspektören, civilingenjören Nils 

Gustaf Nilsson, ordförande, byråassistenten för sjöfartsärenden 

i socialstyrelsen E. A. Fr. Eggert, ombudsmannen i maskinist

föreningen i Stockholm, övermaskinisten Eskil Jordman, t. f. 

byråchefen, sekreteraren i socialstyrelsen J. A. E. Molin, direk

tören i Sveriges redareförening, sjökaptenen O. A. Nordberg, 
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förtroendemannen i svenska sjömansunionen Knut Ring och 
ombudsmannen i svenska eldareunionen Einar Martin Roth. 

De sakkunniga sammanträdde den 11-13 december 1917, 

d ··rvid överläcrgning ägde rum rörande planen för kommitte-
a o o o 

rades arbete m . m. I enlighet med kommitterades beslut paga 

för närvarande vissa förberedande utredningar. 
Någon utgift för statsverket torde icke under år 1917 på-

kallas av de sakkunnigas arbete. 

På föredragning av chefen för ecklesiastikdepartementet: 

Kommitten för utredning angående utförande au en grad

mätning på Spets bergen. 

Genom beslut den 11 mars 1898 tillsatte Kungl. Maj :t en 

kommitte med uppdrag att, därest kejserliga ryska regeringen 

utsåge en kommitte för att träda i förbindelse med en svensk 

kommitte för uppgörande av plan för utförande under den 

närmaste framtiden på Sveriges och Rysslands gemensamma be

kostnad av gradmätningsarbeten på Spetsbergen m. m., för 

nämnda ändamål förhandla med ryska kommitten och särskilt 

beräkna den kostnad, som det tilltänkta företaget skulle med

föra för svenska statsverket, samt avgiva underdånigt förslag 

till de åtgärder, som för ändamålets vinnande borde av Sverige 

vidtagas, ävensom att med uppmärksamhet följa dess fortgång 

'()Ch inkomma med de framställningar, vartill anledning kunde 

förefinnas. 
Till ordförande i denna konunitte utsågs dåvarande H. K. 

H. Kronprinsen, Sveriges nuvarande Konung, och till ledamö

t er förordnades professorerna friherre A. E. Nordenskiöld, P. 

<J. Rosen, Lidingö villastad, H. C. Duner, Uppsala, och G. 

Mittag-Leffler, Djursholm, läraren vid Stockholms högskola, 

numera professorn friherre G. J. De Geer, Stockholm, samt 

lek torn, numera professon1 E. Jäderin, Stockholm. Kommit

t en bemyndigades därjämte att, om den så aktade nödigt, åt 

sig antaga en sekreterare, vartill den 11 mars 1898 utsågs filo

sofie doktorn, numera professorn V. Carlheim-Gyllensköld, 

Stockholm. Kommittens ledamöter frihen-e Nordenskiöld, Ro-
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sen och Duner avledo, den förstnämnde år 1901, Rosen år 191;'; 

och Dun er år 1914. Vid Hans Maj :t Konung Gustafs uppsti 

gande på tronen överlämnade han ordförandeskapet i kom

mitten åt H. K. H. Kronprinsen Gustaf Adolf, som den 16 no

vember 1908 första gången förde presidiet vid kommittens sam
manträden. 

Kommittens arbete under år 1917 har bestått i beford 

rande till trycket av färdiga avhandlingar och i kompletterande 

av de ännu icke till trycket avlämnade. 

I korrektur föreligga avhandlingarna S. II. Dl. Förbin

delser av bipunkter med nätet, S. III. El. Astronomiska obser

vationer 1901, S. VII. B. Magnetiska variationsobservationer 

samt delar av S. I. Historiken. Med utgivandet av dessa publi

kationer har tills vidare fått anstå, enär de oerhört stegrade 

prisen på papper m. m. göra ändringar i de kontrakterade 

bestämmelserna med vederbörande tryckeri nödvändiga, innan 

det blir möjligt att bedöma, huru de återstående medlen lämp 
ligast böra fördelas. 

Utom redan förut tryckta kartor över områden, som under 

gradmätningsexpeditionen uppmätts utanför det egentliga trian 

gelnätet, har nu även den svenska avdelningens huvudkarta, 

som omfattar själva gradmätningsområdet - vilken karta före

ligger färdig i två större kartblad, utarbetade i skalan 1 : 100 000 

- under det gångna året avlämnats till tryckeriet. 

Ryska expeditionens kartor, som skola omfatta den sydli 

gare delen av gradmätningsområdet, äro ännu ej utgivna. 

Arbetet med det kommitten lämnade uppdraget i sin h el

het har nått den punkt, att endast det fullständiga avslutandel 

av topografien och geologien samt historiken och den samman

fattande avhandlingen om resultaten återstå. Kommittens ar

bete har under år 1917 blivit något fördröjt och icke hunnit 

avslutas inom beräknad tid, på grund därav att kommittens 

"ekreterare fått sig ålagt visst arbete för vetenskapsakademiens 

av staten bekostade solförmörkelseexpedition samt för bear

betningen av det därvid insamlade materialet. 
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A v den ryska avdelningens arbeten hava, på grund av den 

nuvarande politiska situationen, under de senaste åren intet 

kunnat publiceras. Den gemensamma slutliga sammanfattnin

o·en av de båda avdelningarnas - den svenska och den ryska 
t:> 
___ resultat har följaktligen ej heller ännu kunnat färdigställas. 

Totalkostnaden för kommitten till och med år 1917 har 

uppgått till omkring 58,000 kronor. 

Gymnastikkommitten. 

Genom beslut den 9 juli 1915 uppdrog Kungl. Maj:t åt 

en kommitte att efter verkställd utredning rörande omfattnin

gen och arten av den undervisning i gymnastik och idrott, som 

borde meddelas vid sådana läroanstalter, där lärarkrafter med 

högre utbildning kunde beräknas komma till användning, till 

Kungl. Maj :t inkomma med utlåtande och förslag dels angå

ende omorganisation av gymnastiska centralinstitutet samt rö

rande anskaffande av nya lokaler för detsamma, dels ock an

gående de övriga åtgärder, som kunde finnas erforderliga för 

tillgodoseendet av landets behov av högre kvalificerade lärare 

i gymnastik och idrott, och utsåg K ung l. Maj :t till ledamöter 

av kommitten dåvarande t. f. landshövdingen i Norrbottens 

län, numera landshövdingen i Västmanlands län vV. Murray, 

tillika ordförande, gymnastikläraren vid högre allmänna läro

verket i Örebro, löjtnanten K. F. S. Adrian, överläraren vid 

gymnastiska centralinstitutet majoren S. A. Drakenberg, direk

tören J. S. Edström, Västerås, överstelöjtnanten vid norra 

skånska infanteriregementet K. A. Genberg, professorn vid uni

versitetet i Uppsala J. V. Hultkrantz, dåvarande ledamoten av 

riksdagens andra kammare, hemmansägaren P. M. Olsson i 

Blädinge, ledamoten av riksdagens andra kammare, redak

tören S. Persson, Norrköping, och rektorn vid högre allmänna 

läroverket i Falun A. A. R. E. Sundberg. I sammanhang där

llled bemyndigades chefen för ecklesiastikdepartementet att, 

På framställning av kommittens ordförande, tillkalla andra 

sakkunniga personer för att i mån av behov vid behandlingen 

av sär.,kilda frågor deltaga i kommittens arbeten. 
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Sedan Hultkrantz avsagt sig uppdraget att vara ledamot i 
kommitten, utsåg Kungl. Maj :t genom beslut den 8 oktober 
1915 i hans ställe till ledamot professorn vid karolinska m e
dika-kirurgiska institutet G. Hedren. 

Amanuensen i ecklesiastikdepartementet B. Knös, som ur
sprungligen förordnades att vara sekreterare hos kommiW~n, 

blev genom beslut den 23 september 1916 entledigad från 
sekreterareuppdraget, och förordnades samma dag amanuen
sen i nämnda departement G. H. Berggren att vara kommittens 
sekreterare. 

På hemställan av kommittens ordförande har departe
mentschefen den 2 april 1917 tillkallat lärarinnan vid gym
nastiska centralinstitutet Ester Svalling att i den omfattning, 
kommitten finner nödigt, såsom sakkunnig deltaga i kommit
tens arbete. 

Genom beslut den 29 juni 1917 har K ung l. Maj :t på därom 
gjord framställning dels entledigat landshövdingen Murray från 
det honom meddelade uppdraget att vara ordförande i kom
mitten, dels ock förordnat överdirektören och chefen för post
sparbanken P. E. Lindström att vara kommittens ordförande. 

Under år 1917 har kommitten i dess helhet varit samlad 
u;1der följande tider: den 26-27 januari, den 22-24 mars, 
den 20 juni samt den 21-25 augusti. Under övriga tider av 
året har ett av kommitten tillsatt arbetsutskott varit sysselsatt 
med utarbetandet av kommittens betänkande, varjämte enskil
da korr.mitteledamöter verkställt vissa utredningsarbeten. 

Kommitten har under året avgivit underdåniga utlåtanden 
i vissa av Kungl. Maj :t genom särskilda remisser till kommitten 
överlämnade ärenden. 

Kommittens arbeten hava dragit längre tid än ursprung
ligen beräknats men beräknas bliva avslutade under förra hälf
ten av år 1918. 

Kostnaderna för kommitten uppgingo vid 1917 års utgång 
till omkring 37,780 kronor. 
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XII. 

Utfärdade författningar. 

Under år 1917 hava på chefens för sjöförsvarsdepartemen
tet föredragning följande författningar utfärdats, nämligen: 
.den 9 februari: kungörelse angående tillägg till kungörelsen 
.den 14 juli 1916 med bestämmelser för sjöfarten i anledning 
av mineringar i Kogrundsrännan; den 16 mars: kungörelse 
angående ändrad lydelse av § l mom. l i förordningen den 7 
.augusti 1914 angående konstituering och anställning av perso
nal vid marinens stam och reserv vid mobilisering; den 4. april: 
kungörelse med vissa best~mmelser för sjöfarten till och från 
.Stockholms skärgård; den 19 maj: kungörelse angående antag
ning av manskap vid kustartilleriet genom kontrakt; samma 
dag : kungörelse om tillägg till § l i kungörelsen den 31 de
cember 1907 angående antagning av manskap vid flottans 
sjömanskår genom kontrakt; den 25 ma,i: kungörelse om änd
ring i kungörelsen den 18 juni 1915 angående antagning, ut
bildning och pensionering av befäl i flottans reserv; samma 
dag: kungörelse om ändrad lydelse av §§ 5, 6 och 8 i kun
görelsen den 28 november 1902 angående tillsättning av vissa 
läkartjänster vid flottan och kustartilleriet; den 19 .funi: kun
görelse om viss ändring i de av Kungl. Maj :t och riksdagen 

. antagna grunder för pensionering av flottans befäl och under
befäl med vederlikar; den 22 september: kungörelse om änd-
rad lydelse av § 18, § 19 mom. l samt §,§ 27 och 30 i kun
görelsen den 13 oktober 1905 angående antagning och utbild
ning av mariningenjörselever, mariningenjörsaspiranter och 
mariningenjörsstipendiater samt anställning av extra marin
ingenjörer m. m.; den 9 oktober: kungörelse angående ändrad 
lydelse av l§ 7 mom. l och 3, § 33 mom. 2, § 34 mom. 4 och 

· § 36 i instruktionen för marinförvaltningen den 20 november 
1908; den 12 oktober: kungörelse angående ändrad lydelse 
av § l mom. 2 i kungörelsen den 31 augusti 1914 angåendo 

·anställning i kustartilleriets reserv av personal, som förut till
hört kustartilleriet; den 16 november: kungörelse om fortsatt 
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giltighet av förordningen den 24 november 1916 med särskild:! 
föreskrifter angående avlöningsförmåner m . m. vid marinen 
på krigsfot; samma dag: kungörelse angående användning av 
dissousgas- eller accetylengasbelysning i fartygslanternor ; sam
ma dag: kungörelse om ändrad lydelse av §,§ 1 och 5 i kun
görelsen den 24 oktober 1913 angående organisation av marin
staben och denna stabs verksamhet; samma dag: kungörelse 
angående post- och telegrafväsendet inom kustfästningarna vid 
mobilisering eller belägringstillstånd; den 30 november: kun
görelse angående ändrad lydelse av § 11 mom. 5 i förnyade 
reglementet för flottans pensionskassa den 17 november 1899; 
den 7 december: kungörelse om ändrad lydelse av §§ 1 och 
7 i kungörelsen den 31 december Hi07 angående antagning av 
manskap vid flottans sjömanskår genom kontrakt; samma dag: 
kungörelse om ändrad lydelse av § 1 mom. 3 och 4 i kun
görelsen den 19 maj 1917 angående antagning av manskap 
vid kustartilleriet genom kontrakt; den 14 december: kungö
relse angående ändrad lydelse av §'§ 6 och 29 i förnyade in
struktionen för lotsstyrelsen den 13 december 1907, sådan den 
lyder enligt kungörelsen den 22 januari 1915; samma dag: 
kungörelse angående ändrad lydelse av § 2 i instruktionen fö r 
marinöverintendenten och chefsintendenterna vid flottans sta
tioner den 11 december 1903, sådan nämnda paragraf lyder 
enligt kungörelsen den 3 december 1915; samma dag: kun
görelse angående tillägg till och ändring i reglementet för na
vigationsskolorna i riket den 29 mars 1912; den 20 decemb er: 
kungörelse angående vissa ändringar i förnyade reglementet 
för sjökrigsskolan den 8 oktober 1915; samma dag: kungörelse 
angående vissa ändringar i reglementet för sjökrigshögskolan 
den 23 juli 1908. 

I övrigt har Kungl. Maj :t fattat beslut och utfärdat all
männa författningar berörande marinen eller området för 
Kungl. · Örlogsmannasällskapets verksamhet, bland vilka 
märkas: 

Såsom fortsättning på de under år 1916 avhållna minister
mötena i Köpenhamn och Kristiania hava svenska, danska och 
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norska- stats- och utrikesministrarna sammanträtt i Stockholm 
den 9~11 maj 1917 för överläggning om sådana frågor, som 
under kriget visat sig vara av gemensamt intresse för de tre 

länderna. 
Kungl. Maj :t har under den 4 december 1917 utsett sär

·sldlda delegerade med uppdrag att avresa till London för att 
]Ued delegerade för Brittiska riket, Frankrike och Amerikas 
Förenta Stater ävensom eventuellt för Italien och Japan verk
ställa undersökning och upptaga förhandlingar rörande mellan 
-Sverige och nämnda länder föreliggande frågor av handelspo

litisk art. 
På föredragning av chefen för justitiedepartementet: 
den 28 mars: lag om förbud i vissa fall mot överlåtelse av 

fartyg eller andel däri eller upplåtelse av fartyg, så ock mot 
förvärv av aktie i aktiebolag, som äger fartyg eller andel däri; 
samma dag: lag om förbud i vissa fall mot fortskaffande av 
gods med svenskt fartyg mellan utrikes orter;den 27 april: lag 
över förfogande av viss egendom under utomordentliga, av 
krig föranledda förhållanden; den 1 }uni: lag om ändring i 
vissa delar av sjölagen; den 2 mars: kungörelse angående in
rättande av särskild krigsrätt å den under benämningen Göte
borgsavdelningen sammandragna avdelningen av flottan: den 
27 april: förordning med närmare bestämmelser för verkstäl
lighet av lagen den 27 april 1917 om förfogande över viss egen
dom under ittomordentliga, av krig föranledda förhållanden; 
den 30 oktober: kungörelse med bestämmelse, att Göteborgs 
örlogsdepå skall lyda under regementskrigsrätten vid Älvsborgs 
kustartillerikår. 

På föredragning av chefen för lantförsvarsdepartementet: 
den 12 maj: kungörelse om ändrad lydelse av § 11 i kun

görelsen den 21 januari 19,16 angående uppskov med och fli
kallelse från inställelse till tjänstgöring, vid mobilisering för 
-vissa vä~npliktiga; den 20 juli: lag om ändrad lydelse av § 
19 mom. 4 och § 34 mom. 2 värnpliktslagen den 17 septem
ber 1914; kungörelse om ändrad lydelse av punkten 2 i de av 
R ungt Maj :t med riksdagen antagna grunder för pensionering 



- 114-

av armens befäl och underbefäl med vederlikar samt angå. 

ende tiden för avgång ur tjänst; den 13 augusti: kungörelse 

angående tillfälligt tillägg till de understödsbelopp, som utgå 

jämlikt § 2 i förordningen den l juni 1912 om understöd i 

vissa fall åt värnpliktigs hustru och barn (familjeunderstöd), 

sådan nämnda § lyder enligt kungörelsen den 17 september 

1914; kungörelse angående tillfälligt tillägg till de understöds

belopp, som utgå jämlikt förordningen den 13 augusti 1914 

om understöd i vissa fall åt sådan värnpliktigs familj, som 

fullgör tjänstgöring till rikets försvar; den 31 december: kun

görelse angående ändring av den vid förordningen den 31 de

cember 1913 angående rikets indelning i områden för värn

pliktigas inskrivning samt om val av ledamöter i inskrivnings

nämnder och inskrivningsrevisioner m. m. fogade tabell l; kun

görelse angående ändring av den vid förordningen den 23 de

cember 1915 om landstormen (landstormsförordningen) fogade 

tabell. 
På föredragning av chefen för civildepartementet: 

den 25 september: kungörelse angående ändring av nådiga 

kungörelsen den 20 oktober 1916 med särskilda föreskrifter 

i fråga om utfärdande av pass för värnpliktig svensk under

såte för resa utom riket; den 21 december: kungörelse angå

ende fortsatt tillämpning av kungörelsen den 20 oktober 1916 

med särskilda föreskrifter i fråga om utfärdande av pass fö r 

värnpliktig svensk underså te för resa utom riket; den 31 juli: 

kungörelse om ändrad lydelse av § 32 i reglementet för mili

tärtransporter på järnväg den 11 augusti 1911. 

På föredragning av chefen för finansdepartementet: 

den 29 maj: kungörel15e angående krigstidstillägg och k rigs

tidshjä lp under år 1917 å t befattningshavare i statens tjänst; 

den 19 juni: kungörelser angående krigstidshjälp under år 1917 

åt vissa f. d. befattningshavare i statens tjänst ävensom åt pen

sionsberättigade änkor och barn efter befattningshavare i sta

tens tjänst; samma dag: förordning om tonnageavgift; den 28 

mars: förordning angående förbud i vissa fall mot överlåtelse 

av fartyg eller andel däri eller upplåtelse av fartyg, så ock nwt 

115-

förvärv av aktie i aktiebolag, som äger fartyg eller andel däri; 

den 23 februari kungörelse angående undantag beträffande ång

fartyg i viss oceanfart från bestämmelserna i § 7 mom. 2 och 

3 av förordningen den 29 mars 1912 angående befäl å svenska 

handelsfartyg m. m.; den 16 november: kungörelse om änd

ring i 95 § av förordningen angående fa1iygs byggnad och 

utrustning den 23 december 1915 ; den 28 mars: förordning 

angående förbud i vissa fall mot fortskaffande av gods med 

svenskt fartyg mellan utrikes orter m. m.; samma dag: kun

görelse angående vissa undantag från gällande förbud mot fort

skaffande av gods med svenskt fartyg mellan utrikes orter ; 

den 13 juli: kungörelse angående ersättning för minskning i 

vissa i gällande spisordning för besättningar å svenska handels

fartyg fastställda ransoner; den 16 november: kungörelse an

gående formulär till skeppsdagböcker, maskindagböcker för 

ångfartyg och maskindagböcker för motorfartyg; den 6 febru

ari: kungörelse angående vissa undantag från bestämmelserna 

för statens meddelande av sjöförsäkring mot krigsfara; den 

28 mars: kungörelse om fortsatt tillämpning av kungörelsen 

den 13 oktober 1916 angående skyldighet för ägare av fartyg 

att tillhandahålla statens handelskommission vissa uppgifter; 

den 19 maj: vissa föreskrifter i avseende å fartygs förseende 

med proviant. 
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•• Okade stridsavstånd och därmed samman-
hängande artillerisfiska spörsmål. 

De artilleristrider, som ägt rum under nu pågående världs
krig, hava i regel utkämpats på mycket stora stridsavstånd 
- ja, å större avstånd, än vad som före kriget ansågs troligt. 
Detta gäller såväl artilleristlider mellan större som mellan 

mindre fartyg. 
I slaget den 10 augusti 1904 mellan ryska och japanska 

sjöstridskrafter öppnades eld av slagskeppen å ett avstånd upp
gående till 11,000 meter, men elden å detta efter dåtida för
hållanden stora avstånd var resultatlös. Det var först, då av
ståndet nedgått till under 8,000 meter, som någon eldverkan 
åstadkoms; den avgörande striden utkämpades på omkring 

4,000 meters avstånd. 
Under kryssarstriden den 14 augusti 1904 mellan Jessens 

och Kamimmas eskadrar var stridsavståndet 6,000-8,000 me
ter och i Tsushimaslaget den 27 maj 1905 utkämpades artilleri
striden huvudsakligen å 3,500--5,500 meters avstånd; vid några 
tillfällen under sistnämnda sjöslag nedgick avståndet mellan 
de stridande till föga mer än 2,000 meter. 

Då amiral von Spee i september 1914 utanför Coronel 
under ogynnsamma väderleksförhållanden lät sina pansarkrys· 
sare öppna elden mot fendens fartyg mättes avståndet till dessa 
till något mer än 10,000 meter; tyska fartygens största kaliber 
var 21 cm. Vid sjöslaget i närheten av Falklandsöarna i de· 
cember s. å., då väderleksförhållandena voro gynnsamma, 
sköto de större artillerifartygen å 12-14,000 meters avstånd· 
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1 Nordsjöslagen åren 19'15 och 1916 hava större artillerifartyg 
stritt med varandra å ända upp till 18,000 meters avstånd, och 
endast undantagsvis hava avstånden vid strider mellan större 
fart yg nedgått under 10,000 meter. 

U ta n överdrift kan som ett allmänt omdöme sägas, att 
·sedan rysk-japanska krigets dagar, d. v. s. undeT senaste de
cenniet, hava stridsavstånden för alla kalibrar fördubblats . 
Vid ett studium av artilleristriderna under nu pågående krig 
.finner man, att dessa hava utkämpats under hög fart och ofta 
upprepade kursändringar. Härigenom hava stridsavstånden 
ständigt ändrats och tidvis avsevärt. Under det att i Tsushi
maslaget avståndsförändringen i regeln understeg 100 meter 
i minuten, har den under nu pågående krigs artilleristrider 
varit mångdubbelt större och vid några tillfällen uppgått till 
100 meter i minuten. 

Trots ökade stridsavstånd och stora avståndsf~rändringar 
under eldgivningen har eldverkan såväl beträffande träffsäker
het som projektilverkan vmit betydande under nu pågående 
sjökrig. Anledningarna härtill äro flera och kunna samman
fattas i följande: 

I. Ökade ballistiska egenskaper hos sjöartilleriet. 
II. Förbättrade avståndsmätningsinstrument. 

III. Förbättrade eldlednings- och riktmetoder. 
IV. Ökad sprängverkan hos projektilerna. 
Här nedan skola några av de viktigaste omständigheterna 

~ramhållas, vilka sammanhi;inga med eldgivningsavståndens 
okande och artillerieldens verkan å stora stridsavstånd. 

I. Ökade ballistiska egenskaper. 

Skottvidden är som bekant beroende av de ballistiska 
~:und värdena: utgångshastighet (V0) och utgångsvinkel (~ ), 

mt av de yttre krafter - tyngdkraft och luftmotstånd -, 
llom verka på projektilen under dennes gång i luften. 
k De medel, genom vilka Vo ökats - kraftigare krut, stö1Te 
.rutladdning och i samband därmed längre eldrör för ett effek

ttvt utnyttjande av krutets kraft - äro alltför väl kända för 
::ttt h"" .. ar narmare omnämnas. Det må endast påpekas att ge-

Tidskrift i Sjöväsendet. 8 
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nom kraftigare (större) krutladdningar och i samband därmed 

ökning av eldrörens längd från 40 a 45 kaliber till 50 kaliber 

eller vid medelsvåra och lätta kanoner ännu mer hava ut

gångshastigheterna stigit från omkring 750 m /s till 900 111/s 

eller mer. 
Under det att största elevationsmöjligheten för kanoner 

uppställda ombord för endast ett 10-tal år sedan var 15°, 

kunna å moderna örlogsfartyg kanonerna eleveras 20°-30°, 

och tendensen synes vara att öka elevationsmöjligheterna så 

att maximiskottvidden uppnås, vilket vid skjutning med un

dergrader, skulle betyda en elevation av omkring 40° . (Eie

vationsmöjligheterna vid luftkanoner är naturligen en sak för 

sig.) Ökade elevationsmöjligheter kräva naturligen starkare 

fartygsförhindningar, ökat utrymme och ökad utsträckning av 

pansarskyddet för artilleripjäserna ifråga. En ökning av ut

gångsvinkeln från 12° till 20° vid en modern 15 cm:s kanon 

ökar skottvidden från c:a 11,000 till 14,000 meter och vid en 

28 cm. kanon från 16,000 till 20,500 meter. 

A v de yttre krafter, som verka på projektilen kan tyngd

kraften anses som konstant, under det att luftmotståndets stor

lek är beroende av ett flertal faktorer . Enligt allmänna luft

motståndslagen erhålles luftmotståndets retardation (q) å pro

jektilen enligt lagen : 

q konst. X i ~ 0 
f (V), där 

projektilens formvärde ; 

o lufttätheten; 

B projektilens belastning (d. v. s. projektilvikt P per 

ytenhet av projektilens genomskärningsarea a) 

p 

a 
f (V) = en viss funktion av projektilens hastighet. 

Formvärdet i bestämmes huvudsakligen av formen å pro

jek tilens spets. . Ett lågt värde å i giver enligt nyssnämnda 

lag ett litet värde . å q. Utrönandel av lämpligaste spetsfornt 

för att därigenom erhålla ringa luftmotstånd har under se-
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naste tid varit föremål för omfattande såväl teoretiska beräk. 

ningar som praktiska skjutförsök De resultat, som därvid 

uppnåtts, hava otvivelaktigt visat, att avsevärd vinst i skott

vidd står att vinna på denna väg. I en artikel »Bidraa till 

studiet av projektilspetsar >> i Svensk kustartilleritidskrift 01
äft. 

III år 1916) , har löjtnant A. Sjökvist sökt påvisa vad man 

~an ~inn.a i skottvidd genom användandet av lä1~1plig form 

a projekhlspetsar. Av sagda artikel framgår , att vid moderna 

fl ackbai~epjä~er ö.kas skottvidden med omkring 40 %, om 

spetsradien VId og w al spets ökas från 2 till 8 kaliber (se fig. 1) _ 

FIG. 1. 

Av nedanstående tabell , hämtad ur >> Sjökvists >> förutnämn 

da artikel framgår beräknade skottvidderna dels för en mo

dern 30,s cm. kanon (Vo = 920 m/s) och dels för en modern 

15 cm. kanon (Vo = 850 m/s) vid olika spetsradier å elen ogi

vala spetsen. 

Beräknad skottvidd 
skottviddsökning 

Spetsradie vi~ rp = 15° 

i kaliber 
1 meter i 0 /o 

30.5 cm. 

l 
15 cm. 

30,5 cm. kan. l kan. kan. 15 cm. kan. 
----.,.. 

2 l 17,100 10,725 l - ~ 

s 18,950 11,850 11 10 
4 20,3GO 12,700 19 18 
5 21 ,400 13,475 25 25 
6 22,400 14,150 31 32 

· 7 23,200 

l 14,700 35 37 
. 8 23,800 15,225 39 42 
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Att procentuella skottviddsökningen vid 15 cm. kanon är 
n åcrot större beror av att beräkningen är gjord för en relativt 

o 
tyngre projektil än vid 30," cm. kanon. 

FIG. 2. 

Emellertid kan ännu mer vinnas i skottvidd genom en 
·spetsform, där vinkeln a. (se fig. 2) mellan tangenten till gene
ratrisen invid projektilvalken och projektilens längdaxel icke 
är noll såsom fallet är vid den ogivala spetsfo-rmen, utan har 
ett visst av spetshöjden beroende värde; ju större spetshöjd 
dess mindre bör denna vinkel vara (se löjtnant d'Autume i 
»Memorial de !'artilleri navale » band VII, 1913 sid. 481-507). 
slutlicren bör med hänsyn till friktion och luftströmningar 
skarp~ hörn undvikas , varför avrundningar böra göras såväl 
vid projektilvalkar som vid yttersta spetsar. Det är tydligt, 
att spetsens längd icke kan ökas över en viss gräns, m ed hän
syn till god styrning av projektilen och lämpligt läge å dess 
tyngdpunkt. Å moderna projektiler göres med anledning här
av spetsens främre del ofta ihålig. Denna främre del kommer 
sålunda att utgöra en slags »häkta » fastsatt framför den mas

siva bakre spetsen (se fig. 3). 
Genom att öka belastningen minskas luftmotståndets re

tardation (se å sid. 118 angivna luftmotståndslag l. För en och 
samma kaliber minskas sålunda luftmotståndsretardationen , 
,då projektilvikten ökas. Å andra sidan bliver naturligen med 
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FIG. 3. 

salmna krutladdning och eldrör utgångshastigheten mindre 
vid större projektilvikt. Vid en 15 cm:s kanon (eldrörets 
längd = 50 kaliber) är projektilvikten i ena fallet 51 kg. och 
i ett annat fall 41 kg. Med en viss krutladdning bliver ut
gångshastigheten vid den tyngre projektilen 883 m/s och vid 
den lättare 986 m/s. 

I nedanstående tabell I angives, hur skottvidderna (D) 
variera med utgångsvinklame vid den tyngre och vid den lät
tare projektilen. 

Tabell I. 

D cp 
i meter 

l Tung proj . Lätt proj. 

2,000 53' 42' 
6,000 go 9' 3° 38' 

l 
12,000 13° 27' 16° 55' 

l 16,000 18° 25' 22° 19' 

Av tabellen framgår att då utgångsvinkeln överstiger c:a 
G,ooo en större skottvidd uppnås med den tyngre projektilen . 
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Med ökad utgångshastighet vid samma projektilvikt och 

vid minskad luftmotståndsretardation följer en flack kulbana. 

Ju flackare kulbanan är, desto stön'e bliver vapnets verknings

område, vilket åter innebär, att slölinaden mellan den längsta 

och kortaste kulbana, som går genom ett visst mål, ökas med 

banans flackhet. A v nedanstående fig. 4 framgår, att verk

ningsområdet å 6,000 meters skottvidd mot ett 10 meter högt 

mål vid en 15 cm. kanon med V0.= 850m/s bliver 100 meter, 

under det att vid en mindre flack bana, där Vo = 500 m/s, 

motsvarande tal endast är cirka 30 meter. 

FIG. 4. 

l 
l 

("·l 

I förra fallet måste sålunda uppsättningen vara riktig å 

50 meter och i senare fallet å 15 meter, för att medelprojek

tilbanan skall gå genom målet. Med det större verlmingsom

rådet följer sålunda större träffsäkerhet. 

De åtgärder i ballistiskt avseende, genom vi lka skottvid

derna kunnat ökas i avsevärd grad kunna således i samman

fattning angivas vara: 

l ) ökad kraft hos krutet i förening med ökad eldrörs

längd; 
2) ökade elevationsinöjligheter vid fartygsartilleriets upp

ställning ombord; 

3) lämpligare projektilform, särskilt vad spetsen beträffar ; 

4) tyngre projektiler. 
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Il. Förbättrade avstånds.mätningsinstmment. 

Avståndsmätareteknikens utveckling har säkerligen varit 

elen icke minst bidragande orsaken till att skottvidderna vid 

praktisk skjutning till sjöss kunnat utsträckas, som skett, utan 

att träffsäkerheten härigenom nedgått. 
Vid skjutning å stora avstånd torde det icke vara möjligt 

att avgöra - icke ens på några hundratal meter när - , på 

vilket avstånd från målet nedslagen falla. De enda säkra 

observationer, som kunna göras, gå ut på att bestämma, om 

nedslagen falla framför , i eller bakom målet. Då härtill kom

mer, att såsom inledningsvis. framhållits, avstånden till målet 

undergå hastiga och oberäkneliga förändringar, är det tydligt, 

att stora fordringar måste ställas på avståndsmätningen, om 

tillfredsställande eldverkan skall kunna uppnås. Detta gäller 

såväl vid skjutning från större som mindre artillerifartyg. 

För avståndsmätningen ombord användes som bekant nu

mera allmänt inbasmätare d. v. s. mätbasen ligger i instrumen

tet. Två typer av dylika finnas: koincidensmäta ren och den 

stereoskopiska mätaren. Svagheten hos den förra typen ligger 

i dess beroende av mätföremålet, i det att endast vissa före

mål (master, skorstenar o. d. vid dager, ljuspunkter om nat

ten) äro lämpliga, om mätningen skall bliva tillförlitlig. Den 

senare typen åter fordrar att individen, som mäter, skall äga 

förm åga att se stereoskopiskt. 
Krigserfarenheterna hava otvivelaktigt talat till fördel för 

den stereoskopiska mätaren av följande skäl : 

l ) stereoskopiska mätaren är oberoende av mätföremålets 

art, vilket är av särskild betydelse, då master o·. d. föremål 

nedskjutas, då vattenuppkast, krevad- och rökmoln skymma 

Inålets konturer samt slutligen , då sikten är mindre god och 

föremå lens begränsningslinjer mindre skarpt framträda; 

2) stereoskopiska mätare äro lättare att hantera, enär nå

gon mätinställning ej erfordras; härigenom kan i avstånds

Inätaren omedelbart observeras hur avstå ndet till målet ändras ; 

3) stereoskopiska mätare giva en tydlig bild av huru ned

slagen ligga i förhållande till målet ; 
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4) stereoskopiska mätare äro även användbara mot luft

mål såväl för mätning av avstånden till dessa som fö,r obser

vation av luftkrevadernas läge i förhållande till målet. 

Utförda undersökningar hava visat, att flertalet individer 

i ålder 18- 30 år (minst 75 %) av till krigstjänst lämpliga 

personer kunna se stereoskopiskt. De stereoskopiska instru 

mentens förutnämnda svaghet bortfaller sålunda, om urval 

av mätmanskap göres. 
Vid användning av inbasmätare är det av stor vikt att äga 

kännedom om mätarens tillförlitlighet. Vid nu i bruk varande 

koincidensmätare har utrönts, att sannolika felet vid mätnin

gar från fartyg kan sättas till omkring 30 bågsekunder i den 

vinkel, som bildas vid mätföremålet av riktningslinjerna fr ån 

detta till mätbasens ändpunkter (se fig . 5). 

FIG. 5. 

V'" = N7 .. f. 
Det fel (D- D 1

), som uppstår i avståndsmätningen genom 

detta sannolika fel vid mätningen kan beräknas ur formeln 

D D t - f D2 d .. . 
- - v. b. 206000, ai 

f = mätningsfelet i bågsek.; 
V = förstoringen; 
b = baslängden; 

206
1
000 = sin l''; 

D = medelavståndet vid ett stort antal mätningar; 

D'= mätta avståndet vid en mätning; 

(Härledningar av ovanstående ekvation återfinnas av 

KMF utfärdade beskrivningar å avståndsmätare.) 
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Om man vidare antager, att etf fel av högst 400 meter i 
det genom mätningen erhållna avståndet är tillåtet för att av

ståndsmätningen skall anses tillfÖrlitlig, finner man att tillför

litliga resultat vid enstaka mätningar erhållas å högst de av

stånd, som angivas i nedanstående tabell: 

Mätbas
längd 

i meter 

l 
2 
3 
5 
8 
lO 

Tabell II. 

Tillförlitligt resultat 
erhålles å högst följande 

avstånd 

6,400 meter 

9,000 " 
11,100 " 
14,500 " 
18,000 " 
20,000 " 

Tabellen är beräknad under förutsättning av 15 gånger 

förs toring, vilken förstoring under normala förhållanden torde 
vara lämplig. 

A v tabellen framgår, att med en koincidensbasmätare med 

3 m :s bas tillförlitliga resultat ej kunna erhållas, då avståndet 

överstiger c:a 11,000 meter. Utföras samtidiga mätningar med 

flera instrument och tagas medeltalet av dessa mätresultat kan 
tillförlitligheten avsevärt ökas enligt följande. 

Sannolika felet i detta medeltal kan beräknas ur ekva
tionen: 

F f d"" = Vil; ar 

F = sannolika felet i medeltalet av samtidiga mätresultat från 

n st. mätare ; 
- sannolika felet i mätresultatet vid mätning med en mä

tare. 
I tab. III angives det största avstånd, å vilket tillförlitliga 

Inätresultat kunna erhållas vid samtidig mätning med ett fler 

tal koincidensmätare (under förut angiven förutsättning att 

sannolika felet ej får överstiga 400 meter och 15 gångers för
storing). 
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Tabell III. 

Mätbas 
Tillförlitligt resul-

längd i Antal ta t erhålles å högst 
mätare följande avstånd i 

meter meter 

l : 7,600 

l 8,500 
9,000 

l : 10,800 

2 11,800 
12,1l0C 

l : 13,200 

3 14,600 
15,700 

l ! 17,000 

5 18,800 
20,200 

l : 2 L,500 

8 23,600 
25,600 

l ! 24,100 

10 26,600 

l 2R,600 

Finnas å fartyget avståndsmätare uppställda å olika plat

ser, böra sålunda åtgärder vidtagas för utnyttjande av samtliga 

m ä tar e. Dessa åtgärder bestå i: 

överförandet av mätresultatet från var och en av de skill

·da mätarna till den gemensamma eldledningsstationen; samt 

beräkning av mätresultatens medeltal. 

Såväl nämnda överförande som medeltalsberäkning bör 

ske hastigt, varför maskin ella anordningar böra användas. 

Konstruktionen av dylika bör emellertid icke möta några större 

svårigheter. 

III. Förbättrade eldlednings- och riktmetoder. 

Å stora skjutavstånd är det nödvändigt att vid siktets in

ställande tillämpa alla på projektilbanan inverkande kända 

faktorer, även sådana, vilka å de kortare avstånden utöva 
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)11ind re inverkan såsom luftens temperatur, barometertrycket, 

krutets temperatur m. m. 

Med de under nutida artilleristrider till sjöss ofta före

kommande girarna är det därjämte av särskild vikt att vid 

siktets inställande hänsyn tages till inverkan av fartygets gir. 

Eldledaren bör sålunda hava tillgång till sådana uppgifter, ge

nom vilka rättelse å siktets inställande möjliggöres så snart 

rodret lägges för gir. Dylika uppgifter kunna beräknas enligt 

följ ande. 

FIG. 6. 

Giren orsakar dels en fartminskning, dels en vridning av 

kärnlinjen under avfyringsmomentet C (== den tid, som för

flyter från det riktaren beslutar sig för att avfyra skottet till 

dess projektilen lämnar mynningen). Fartminskningen utövar 

tydligen samma verkan på projektilen, som fart akteröver, oeh 

siktets inställning rättas i överensstämmelse härmed . · Om sik

tets inställning sålunda är rättat för fart (fartminskning), kan 

kärnlinjen anses vrida sig kring en under avfyrningsmomentet 

fast punkt c (se fig. 6) en vinkel v. Vid avfyrningsmomentets 

början är således kärnlinjen riktad efter CM och vid dettas 

:slut efter CM1
, varigenom n edslaget förflyttas från M till M1 
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eller bågen z. Radien till denna båge är 
och bågens storlek erhålles ur ekvationen: 

Z - 2 7r D r d ... 
- T ·. ~. ar 

skottvidden l). 

T = tiden i sek. för fartygets 360°:s gir; och 
C = avfyrningsmomentet i sele 

Emedan vinkeln v är liten, kan bågen z sättas lika med 
tangenten till bågen d. v. s. z = D X tg v. 

Om s = den mot nedslagets förflyttning z svarande sid
sättningen och l = visirlinjens längd erhålles 

s z 
T= tg v D' 

2 1r D C 
.. s _ T· _ 27r :

T - --D-- - ---;y-· ., 
eller om sidsättningen uttryckes i streck och n = antalet streck 

l 2000 7r 
(n · l 000 = s) n = T · C; 

Med kännedom om den svängningsradie (R), som svarar 
mot olika farter (f) och rodervinklar, erhålles: 

T.f=27rR. 

Sammanställes denna ekvation med föregående, erhålles 

' n = l 000 . f . R; 

(Obs.! I ovanstående ekvation skall f uttryckas i m/s. Är 
farten uttryckt i knop, erhålles farten i m/s genom att dividera 
antalet knop med 2.) 

Genom att utröna mot olika farter och rorvinklar sva
rande fartminskningar och svängningsradier samt genom ut
tagande av varje kalibers avfyrningsmoment kan således i ta
bellarisk form enligt nedanstående exempel uppställas de fak
torer - fartminskning och rättelse å sidsättning för kärnlin
jens vridning, som erfordras för siktets rättande på grund av 
fartygets gir. 
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Exempel. 

Rorvinkel 

at·tygets 5" 10° 15° 20° 25° 
-----F 

fart i 
Fart· 

Rätte l· Rätte!- Rättel- R ä !!el- Rätte!-
se i str. Far!· se i str. Fart· se i str. Fart- se i str. Far!· se i str. 

knop minsk· för minsk- för minsk- för minsk· för mins k- för 
ni ng 

' 
ni ng 

' 
ning 

' 
ni ng 

' 
ni ng 

' i kn . --5 l l /• 1,5 3 / • 2 l 2,5 l l /• 3 l l (• 

10 1,5 1 2,5 2 3,5 2 lf• 4,5 2 "/• 6 3 '/• 
15 l ,5 1 l /• 3 3 5 3 1(2 6 4 ' /• 8 5 

20 2 l 1
/ • 3 ' /• 3 l/• 6 4 1(4 s 5 '/• lO 5 •;. 

25 2 l • l• 4 4 7 5 10 6 12 6 l /2 

C antages = 0,• sek. 

Vid stora farter, rorvinklar och skottvidder bliva nedsla
gens förfl yttning i sida så avsevärda genom. girens inverkan, 
att om siktet ej korrigeras härför, nedslagen komma att ligga 
utanför målet, varigenom stor svårighet uppstår att leda elden. 

F artygets rörelser i sjön - rullning och stampning -
komma även att utöva ett med skottvidden växande inflytande 
å nedslagets förflyttning. 

FIG. 7. 

. Den av rullningen (stampningen) förorsakade nedslagsför
flyttningen kan på ett enkelt sätt beräknas enligt följande. 

I fig. 7 visas schematiskt en tvärsektion av fartyget med 
en tvärs ut riktad kanon. 



- 130-

c fartygets rullningscentrurp; 

r avståndet mellan c och tappaxeln; 

a. rullningsvinkeln; 

fJ - linjen r :s lutningsvinkel med horisontalplanet; 

V kanonens av fartygets rullning orsakade tangential

hastighet; 

Om vidare S = fartygels rullningsperiod (d. v. s. tiden 

för en dubbelsvängning omfattande vinkeln 4 a.) erhålles: 

l:o den vinkel, som kärnlinjen vrider sig under avfyr-

. r 4 a. . 
mngsmomentet " = s· (; samt 

2:o) 2 -;r r 
360 . 

V= S 
4 :t. 

7r r 11. 

.. v- 45 s, 

I ovanstående ekvationer är antaget att rullningshastighe

ten är konstant. Detta är ju icke förhållandet, utan rullnings

hastigheten är störst, då fartyget passerar sitt m edelläge och 

minst vid rullningens ändpunkter. Man kan emellertid anse 

att största rullning är l 1
/ 2 gånger medelrullningshastigheten . 

Följande slutsatser kunna då i anslutning till det föregå

ende uppställas , nämligen: vid en tvärs ut riktad kanon kom

mer vid rullning, då rullningshastigheten är störst, utgångs-

vinkeln att förändras med en vinkel = 
6 

S a. • C, varjämte pro· 

jektilen erhåller en tangentialhastighet = 7r3.0r sa.. 

Förändringen i utgångsvinkeln orsakar on skottviddsiind

ring, som beräknas på vanligt sätt. 

Tangentialhastigheten uppdelas lämpligen i en vertikal 

komposant = tangentialhastigheten X cos fJ och en horison

talkomposant = tangentialhastigheten X sin fJ (se fig. 7). 

Den förra giver projektilen en h as tighet i vertikalled, den se

nare utövar en ökning e ller minskning i projektilens utgångs

hastighet. Nedslagets förflyttning på g1~und av tagentialhasLig

heten kan därefter på vanligt sätt beräknas. 
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Utföras dylika beräkningar, skall man emellertid finna, att 

tangentialhastighetens inflytande å nedslagets förflyttning är 

111ycket ringa jämfört m ed det inflytande, som kärnlinjens vrid

ning under C vid rullning utövar, varför det förra vid sidan 

av det senare kan försummas i praktiken. 

I tab. IV äro beräkningarna utförda för en modern 15 

cm. kanon och en dylik 28 cm. kanon. Tabellen visar ned

slagets förflyttning i längd vid skjutning m ed en tvärs ut rik

tad kanon under rullning, om skottet avfyras, då rullnings

hastigheten är störst. 
Av tabellen IV framgår visserligen, att med växande skjut

avstånd rullningens inverkan på nedslagets läge i längd min

skas . Detta beror å ter på, att projektilbanan vid skjutning å 

större avstånd är mindre flack, varigenom en avvikning i ut

gångsvinkeln har mindre inflytande. Då för uppnående av 

stora skottvidder och stoli verkningsområde vid fartygsartille

riets pjäser enligt vad förut anförts möjligast flacka kulbana 

eftersträvas, finner man emellertid att vid moderna fartygska

noner betydelse au rullningens (stampningens) inflytande på 

nedslagets förflyttning är större än vid äldre pjäser med mindre 

flacka banor. Av tabell IV framgår också att nedslagsförflytt

ningen vid den flackare 28 cm:s projektilbanan är avsevärt 

större än vid 15 cm :s-banan (den förras flackhet beror på 

större projektilbelastning l. 

Tabell IV. 

Förändring i nedslagets läge (närmaste 25-tal meter) 
om avfyrningen verkställes, då rullningsrörelsen är störst 

Skottvidd 15 cm. K. (C = 0,2 sek.) 28 cm. K. (C = 0,2 sek.) 
Rullningens storlek (n) Rullningens storlek (n) 

- l" l go l 3" l 4" l 5" l 6" l" l 2" l go l 4• l 5" l 6" 

4,000 150 325 500 650 800 950 250 475 725195QI12001l425 
8,000 75 175 250 325 425 500 175 350 525 675 850 1050 

12,000 50 75 125 175 200 250 125 250 375 475 600 725 

l 
l 6,000 - - - - -

=l 
75 175 250 350 450 525 

20,000 - - - - - 50 100 175 225 300 350 
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Vid moderna fartygskanoner är det sålunda av stor vikt 
att å alla stridsavstånd kanonernas avfyrning verkställes på 
ett och samma sätt i förhållande till fartygets rullnings- (stamp
nings-) rörelser, om spridningen skall kunna hållas inom mått
liga gränser. 

Sedan artilleriskjutavstånden utsträckts, hava även svå
righeterna för riktarna att upptäcka målet eller vid uppträdan
det av flera mål att rikta mot rätt mål vuxit. Med torpedens 
utsträckta skottvidd har därjämte torpedskjutavståndet ökats 
och därmed även nödvändigheten av att beskjuta de oftast i 
stort antal anfallande torpedbåtarna på långa håll. Slutligen 
måste skjutmetoderna numera även medgiva beskjutning av 
undervattensbåtar, varvid den över vattnet varande delen av 
målet - perioskopet - oftast är mycket svår att upptäcka från 
kanonplatserna. Dessa omständigheter hava lett till införandet 
av mer eller mindre komplicerade maskinella anordningar, 
vilka avse att från eldledningsplatsen verkställa kanonernas in
riktande mot målet. 

I facklitteraturen har förekommit beskrivning av dylika 
anordningar, och sannolikt torde vara, att i de flesta stormakts
mariner kanonernas inriktande och i vissa fall även deras 
avfyrning å slagfartygen äger rum från någon central eldled
ningsplats. Emellertid torde å mindre artillerifartyg de om
fattande åtgärder, som krävas härför, vara alltför omständiga. 
A sistnämnda fartyg torde därför vara lämpligt att från eld
ledningsplatsen verkställa gemensam sidriktning av pjäserna, 
under det att höjdriktning utföres pjäsvis. Erforderliga anord
ningar för gemensam sidriktning kunna göras enkla. I stort 
sett bestå dessa av ett sidriktnings- eller pejlinstrument å eld
ledningsplatsen, genom vilket bäringen till målet i streck (l 
streck = 1

/ 1oo.0 av radien) erhållas. På vanligt sätt korrigeras 
denna bäring för de faktorer, som inverka å sidsättningen, var
efter meddelande om sidriktningen överbringas till pjäserna. 
Då sidriktningen vid skjutning från fartyg mot rörligt m ål i 
regeln ständigt ändras, måste detta överbringande ske ögon
blickligt. Lämpliga anordningar härför bestå i en indikator-
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anläggning, vars givare står i förbindelse med eldlednings
stationens rikt(pejl-)instrument och mottagare med kanonens 
sidriktmedel på så sätt, att å mottagaren en visare indikerar 
eldledningsriktinstrumentets riktning och en annan visare ka
nonens sidriktning. Sidriktaren har därvid enelast att så ma
növrera siclriktningsratten, att båda visarna visa överens, när 
j{anonen i sida är riktad mot målet. Å mindre artillerifartyg, 
där avståndet mellan kanon och eldledningsplats är relativt 
litet, torde någon korrektion för detta avstånd - åtminstone å 
större skottvidder - ej vara elforclerlig. 

Vad höjdriktningen beträffar, bliva, som förut nämnts, 
de anordningar, som erfordras för gemensam höjdriktning, allt
för komplicerade för att lämpligen installeras å mindre artille
rifartyg. Emellertid kan i öppen sjö, om målet är svårt att 
urskilja - såsom å stora skottvideler eller vid beskjutning av 
undervattensbåtar - ijktas mot horisonten. 

Med kännedom om kanonernas eldhöjd och däremot sva
rande avstånd till horisonten kan med lätthet uppgöras den 
avståndsskala, som därvid bör komma till användning. 

Om nämligen 

h kanonens eldhöjd; 
D avståndet till målet; 
a sjöhorisonten; 
q; utgångsvinkeln för skottvielden D vid riktning mot 

målet; 
rp1 utgångsvinkeln för skottvidden D 'Vid riktning mot 

horisonten; 
v, a, fJ = de vinklar, som framgå av beteckningarne å 

fig. 7; 

så erhålles: 
q;l = cp- v; 

och 
v= (J-o:; 

tg v tg (fJ-a) ·: 

tg v 
tg fJ-tg 0'.. 

l Xtg o: tg fJ 

Tidsk1·i{t i Sjöväsendet. 9 
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h h 
D a h (a-D) 

tg v = 1+ h 2 - a D + h 2 

aD 
eller då här en mycket liten kvantitet jämförs med a . D. 

h (a-D) 
v = are. tg a D 

cpl kan således med lätthet beräknas för varje kanons 
eldhöjd och med ledning härav verkställes siktets avstånds
gradering för >>riktning mot sjöhorisontem>. 

Den ekonomiska sidan av problemet 
Elsass-Lothringen. 

Följande uppsats, rätt så belysande för Elsass-Lothringen
frågan, återgives här ur »Svensk Utrikeshandel» n:r 3 för i år. 

Besittningen av de Iothringska minettfälten - nyckeln 
till den ekonomiska begernonien i Mellaneuropa. 

Det torde under den senaste tiden för var och en, som 
också blott ytligt följt diskussionen om betingelserna för den 
kommande freden, fullkomligt tydligt ha framträtt, vilken oer
hört stor rall frågan om Elsass-Lothringen kommer att spela 
vid den slutliga mellanfolkliga uppgörelsen . Att här föreli gger 
ett internatonelit rättsligt problem av stor räckvidd har fram
hållits från flera håll; vad som bidrager till att ställa detta 
problem på ett helt annat plan vid dess slutgiltiga lösande 
än övriga europeiska tvistefrågor av samma art torde emeller
tid ej kanske förrän på allra senaste tiden ha framträtt för en 
större krets än de speciellt invigdas och detta är att problemet 
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äger en ekonomisk sida av allra största betydelse. Elsass-
1 othringens naturliga tillgångar, dess kol- och kaligruvor och 
framför allt dess .färnmalmsfält, minett-fälten, äro nämligen 
av en utomordentlig rikedom, och det torde utan överdrift 
kunna sägas, att tyska rikets exempellösa uppsving i industri
ellt avseende sedan 18 7 0-71 i hög grad kan hänföra sina ors a 
ker just till det tyska rikslandets järn- och kolrikedom. Utan 
det betydande tillskott av råmaterial för den tyska järn- och 
stålindustrien, som inkorporeringen av Elsass-Lothringen be
tydde, skulle denna säkerligen aldrig ha förmått svinga sig upp 
till den överlägsna position den för närvarande innehar och 
som satt landet i stånd att ej blott företaga fredliga erövringar 
på världsmarknadens område av stor omfattning utan även 
att m ed vapen i hand hävda sin överlägsna ställning mot så 
många mäktiga och rikt utrustade fienders krigiska anlopp. 
Endast genom de rika 1othringska tillgångarna på järnmalm 
ha kolfälten i Huhr- och Saarområdena och fördelarna av de 
gynnsamma transportförhållandena på de inre vattenvägarna 
kunnat till fullo utnyttjas och därigenom det väldiga industri
området vid Rhen skapas, vilket man med skäl kan kalla grund
pelaren för Tysklands storhet. Då man vet, att ej mindre än 
tre fjärdedelar av all den järnmalm, som brytes i Tyskland, 
härleder sig från de 1othringska ruinettdistrikten förstår man 
lätt, att bibehållandet av rikslandet är snart sagt ett livsvillkor 
för det tyska rikets ekonomiska hälsa och att endast ett militärt 
nederlag av förkrossande innebörd kan tvinga Tyskland att 
avstå det till Frankrike eller lämna sitt bifall till skapandet 
av en neutral buffertstat av dess område. Det är denna sida 
av saken, den ekonomiska, vilken, som antytt, gör problemet 
om Elsass-Loihringen så komplicerat. 

En kort översikt över de Iothringska minettfältens läge och 
produktionsförhållanden och en jämförelse mellan dessa: se
nare å ena sidan och respektive Tysklands "och Frankrikes å 
den andra torde här fylla sin plats såsom en orientering för 
de intresserade, som vilja söka göra frågan aktuell för sig i 
hetraktande av de allt tydligare uppträdande tecknen på en 
allmän folkvilja till fred. 
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Jtinettbrytningens betydelse för den tyska jämindustrien -
72 procent av all tysk jämmalm kommer från 

E lsass-Lothringen. 

Då Frankrike genom den andra freden i Paris år 181;) 
avträdde Saardistrikteet tjll Preussen följde endast en obetydlig 
del av de Iothringska järnmalmsfälten med. De egentliga mi 
nettfälten kommo helt och hållet i Tysklands ägo genom Frank
furtfreden år 1871, då det egent liga Lothringen avträddes . 
Båda dessa minerallika områden, Saar-området .och Briey
bäckenet, :voro vid den tidpunkt, då de övergingo i Tysklands 
ägo, endast föga utvecklade. Den 1othringska minettmalmen 
\-ar, då den först började brytas i stort - i mindre skala 
hade brytning pågått ända sedan 130.0-talet - naturligtvis en
dast av lågt värde, då den var i hög grad fosforhaltig; m en 
sedan omkring 1880, då Thomas~mältningsprocessen började 
vinna terräng ökades dess betydelse i utomordentlig grad. J< rå n 
1892 till 1902 ökades de med uppfordringsarbetet sysselsatta 
arbetarnas antal från 3,304 till 10,591 och omfattningen av 
brytningen från 3,571,000 ton år 1892 till år 1902 8,793,000 
ton för att för närvarande uppgå till omkring 16,652,000 ton 
eller 72, r; proc. av hela Tysklands . järnmalmsbrytning, 
22,964,800 ton (sist anförda siffror efter beräkningar gjorda 
av engelsmannen \V. A. Dawson). Den mängd järn, som ut
vinnes ur den 1othringska malmen, uppskattas samtidigt till 
4,789,000 ton eller 69 procent av h ela Tysklands järnprodu){
tion, 6,940,400 ton. Värdet av den i Lothringen brutna mal
men kan enligt samma källa beräknas till 45,155 ,000 nu1.rl, , 
eller 4-8, 0 procent av totalvärdet av malmbrytningen i Tys.k
land, eller 92,272,000 mark. Dessa siffror torde tillräckhgt 
antyda den utomordentliga betydelse, som minettfälten äga för 
tillförandel av råmaterial till den tyska järnindustrien. 

Följande tabellariska översikt över brytningens fördelnin g 
på de olika tyska landsdelarna och Luxemburg. (efter Calwer~ 
Jahrbuch der Weltwirtschaft 1912), klargör än ytterligare, 1 

vilken utomordentlig grad Tyskland för sin järnindustri är be
roende av den Iothringska malmen. 

- 137-

Som härav framgår, utgör den Iothringska malmen fullt 
3

/ 4 av h ela Tyska rikets produktion av järnmalm, medan dess 
genomsnittspris är mera än 3 gånger mindre än det för dc 
westfaliska och rh enländska malmerna , vi lka därnäst beträf
fan de kvantitet kunna komma ifråga. Till gengäld äro dessa 
senare visserligen kvalitativt betydligt överlägsna, men inga
lunda till den grad som den stora skillnaden mellan respektive 
prisnivåer synes antyda. 

Den 1othringska minettmalmen (oolithisk brunstensmalm) 
förekommer i utomordentlig mäktighet på .ett område i Jura
bergen på vänstra Moselstranden, som sträcker sig ganska djupt 
in i Luxemburg och Frankrike från ungefär mellersta delen 
av det lilla Luxemburg i norr och ej fullt till Nancy i söder. 
Detta områdes tyska del omfattar bergsdistrikten Diedenhofen 
och Metz och utgör den ojämförligt rikaste anparten av h ela 
onaådet, som efter den lilla franska staden Briey, en i viss 
lllån geologisk .centralpunkt, med ett gemensamt namn ofta 
brukar kallas. Briey-bäck,enet. Blott några mil längre österut 
ligger. det stora Saarområdet, vars kolgruvor lämna tiondelen 
av Tysklands totala årsproduktion av kol (år 1910 14,413,000 
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ton av 152,827,000). Denna omständighet har kraftigt bidra

git till att befordra uppkomsten och utvecklingen av en loth

ringsk järnindustri . Redan 1902 smältes mer än hälften ay 

all lothringsk järnmalm i själva Lothringen, varvid 39 mas

ugnar gåvo 1,630,000 ton tackjärn. År 1910 utvanns i Elsass

Lothringen 2,722,507 ton tackjärn,- varav 2,187,148 ton Th o

mastackjärn - vilket gör mera än 20 procent av hela Tysk

lands årliga tackjärnsproduktion. Kring och inom masugn s

området ha sedan betydande förädlingsindustrier uppstått, gju 

teiier, valsverk, verktygs- och maskinfabriker, som göra riks

landet till ett av Tyska rikets al lra största j~irn- och stålcentra. 

Dessa industrier gruppera sig förnämligast i kretsen Diedeho

fen- vVest och i landkretsen Metz. I de storartade verken i 

Hayingen, Gross-Moyeuvre, Rombach, Maizieres, Ars a,(M. 

Deutsch-Oth, Öttingen, Uckingen, Diedenhofen finnas ej blott 

väldiga masugnsanlägg1ungar utan även stora valsverk och stål

verk. I de under gemensam ledning sammanförda anläggnin 

garna vid Mutterhansen (i kretsen Saargemi.ind) , Niederbro1m 

och Merzweiler (i kretsen Hagenau) äro väldiga gjuteriindu

strier i verksamhet, som givetvis även de ha närheten till Saar

distriktets koltillgångar att tacka för sitt blomstrande tillstån d. 

På grundvalen av dessa rå material- och halvfabrikatindustrier 

ha över hela Lothringen och Elsass fabriker för helfabrikat :n 

järn och stål kunnat uppstå. Sålunda finnas stora maskin 

fabiiker i Reichshofen (i kretsen Hagenau), som ägna sig ål 

tillverkningen av järnvägsvagnar, vidare i Grafenstaden i när

heten av Strassburg, i Mi.ihlhausen, Gebweiler, Bitschweilcr 

och Alt Thann i övre Elsass; betydande varktygsfabriker fin

nas i Zornhof vid Zabern och i Mutzig, en stor urfjäderfabrik 

i Saarburg o. s. v. 
Den malm, som ej smältes och förarbetas i Elsass-Loth

ringen , tages naturligtvis i anspråk av det stora Ruhrdistriktets 

järn- och stålindustri, och det, som i första hand skapar den 

lothlingska, - liksom den luxemburgska - malmens stonl 

betydelse för denna industri, är den oerhört billiga transporten 

på Rhen och kanalerna, främst bland rlessa Mosel-kanalen fr ti n 
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~oveant till Metz - som kommer att bli av oerhörd vikt, när 

.dess planerade framdragande till Koblenz fullföljts. Det torde 

ej innebära någon som hest överdrift, då man vid ett hastigt 

.överslag fastslår, att av de 10 milj. ton tackjärn, som år 1910 

framställdes i de preussiska Rhenländernas järndistrikt, åtskil

ligt mer än hälvten kunde räkna sitt ursprung från minettmalm. 

Att detta järn kunde framställas så exempellöst billigt beror 

givetvis ytterst u teslutande på de oerhört låga transportkost

naderna, betingade av närheten till brytningscentra, och vat

tenvägarna. Sålunda noterades år 1910 följande genomsnitts

priser pr ton förarbetat tackjärn: 

Gjutjärn (andra smältningen) 179,24 mark, smidesjärn och 

-stål (i tackor och stänger till försäljning) 95 ,09' mark, cement

.stål till försäljning 434,93 mark, färdiga smidesjärnprodukter 

150,14 mark, block (ingots) till försäljning 84,06 mark, blooms, 

hillels o. s. v. till förs~i ljning 88,01 mark. 

För att slutligen få en enda sammanfattande bild av den 

oerhörda betydelse de Elsass-lothringska (och luxemburgska) 

minettgruvorna äga för Tysklands ekonomiska liv b~höva vi 

endast tänka oss Tysklands järn- och stålindustri utan desam

ma. Av de 32,572,196 ton malm och slagg, som år 1910 smäl

tes i de tyska masugnatna, voro, som redan nämnt, blott 

5,994,271 brutna i Tyskland (om rikslandet frånräknas), 

22,915,529 ton härrörde från minettgruvorna i Elsass-Loth

ringen och Luxemburg och 3,862,496 ton från import (Spanien 

och Sverige). · Detta skulle betyda, att om rikslandet (varmed 

då i ekonomiskt avseende även Luxemburg skulle fÖlja) plöts

ligt frånrycktes Tyskland skulle dess järn- och stålindustri ha 

endast omkring 10 milj. ton malm årligen att räkna med eller 

mindre än en tredjedel av den mängd, som årligen smältes 

åren före krigsutbrottet, - ·detta givetvis under föruts~ittning, 

att fransmännen själva tillgodogjorde sig all den 1othringska 

och luxemburgska malmen, vilket ej torde vara otroligt eller 

?sannolikt, eller exporterade den västerut. Tyskland, som nu 
1~tager första platsen bland Europas järnmalmsproducerande 

Iander och den andra bland världens, skulle i ett slag sjunka 
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ned till tredje platsen i Europa efter Frankrike och England 
med ungefärliga värdesiffror 32, 15 och 10 och till fjärde plat
sen i världen (efter, utom de tre nämnda länderna, Förenta 
staterna med värdesiffran 45). Dessutom skulle Tyskland för 
lora en tiondel av sin kolproduktion genom förlusten av Sanr
bäckenet samt de värdefulla kaligruvorna i Syd-Lothringcn. 
Man skulle med ett ord kunna säga att efter denna förändring 
skulle Tyskland och Frankrike bytt plats på den ekonomiska 
rangordningen och Tyskland skulle därmed ha nedsjunkit tilL 
en makt av andra ordningen. 

Frankril.:e skulle i besittning au de lothringska minettfält en 
bliva Europas största jiirnproducerande land. 

För Frankrike skulle, ur ek enomisk synpunkt, besittnin 
gen av Elsass-Lothringen otvivelaktigt betyda morgonroclnadl'n 
till en ny dag. Varför Frankrike ej kunnat följa med i dl' n 
storartade industriella frammarsch, som ägt rum i Mellaneuropa 
de senaste 50 åren, i samma takt som övriga länder beror 
givetvis på dess relativa fattigdom. på kol och järn. I ojäm
förligt högre grad än Tyskland h ä nvisad till import av båda 
dessa oundgängliga råma terial har dess järn- och stålindustri 
från början kommit i ett beroende läge, som ogynnsamt åter
verkat på landets industriella och kommersiella ställning i dess 
h elhet. För konsumtionen inomlands av järn- och stålproclul' 
tcr har den egna produktionen ej visat sig tilldicklig, utan i 

många fall, exempelvis beträffande järnvägs- och övriga bygg
nadsmaterial av järn, halvfabrika t o. s. v., har Frankrike i 
mycket hög grad varit beroende av Tyskland. Medan Frank
rikes produktion av järn- och stålproclukter från år 1905 till 
å r 1909 steg från 2,112,000 ton till 2,598,000 ton eller m ed 
omkring 23 procent, steg Tysklands tackjärnsproduktion (in 
klusive Luxemburgs) under samma tid från 10,875 ,061 ton till 
14,793,000 ton, eller med omkring 36 procent. 

Om vi nu upprepa tankeexperimentet · med Elsass-Lotb 
ringens överflyttande från tysk till fransk: ägo ger ett översJag 
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{ör den franska järn- och stålindustriens vidkommande unge
fär följande r esultat (i grovt tillyxad skematisering, liksom 
kalkylen för Tysklands vidkommande). Frankrike produce
rade år 1910 11,890,000 ton järnmalm med ett totalvärde av 
omkring 53,100,000 francs, vilket torde vara nära maximum 
av dess produktionsförmåga med närvarande tillgångar. Av 
denna malm och den importerade framställdes omkring 
? 600 000 ton järn- och stålprodukter till ett värde av omkring 
~4o 1~ilj.fran c~. Simlie nu de 1othringska (och luxemburgska) 
minetterna ställas till Frankrikes disposition skulle den franska 
järn- och stålindustrien få till sitt förfogande ej mindre än om
kring 160 milj. francs (under förutsättning av priser som åren 
före kriget). Vilka oerhörda utvecklingsmöjligheter som här
med gåves denna industri i händerna, liksom Frankrikes eko
nomiska liv i dess h elhet, förstår man lätt, när man vid ett 
värdeöverslag finner att Frankrike därigenom skulle kunna 
öka värdet av sin järn- och stålproduktion med omkring 1 

miljard francs om året (beräknat efter årens före kriget låga 
priser). Det torde ej h eller vara tvivel underkastat att Frank
rike härmed skulle inom mycket kort tid kunna rycka upp 
i lin je med England vad beträffar produktionen av järn. och 
stål för att efter ytterligare någon tid stå såsom den avgjort 
förnämsta järnproducerande staten i hela Europa, lämnande 
både England och Tyskland långt bakom sig. Detta så mycket 
mera som landet genom besittningen av Saar-bäckenet skulle 
få ett ytterst värdefullt tillskott i sina koltillgångar (år 1910 
brötos i Frankrike 38,570 miljoner ton stenkol till ett värde 
av omkring 600 miljoner francs , medan importens värde över
steg 400 milj . francs. Genom besittningen av Saarbäckenet 
skulle Frankrikes inhemska koltillgångar ökas med en siffra, 
som motsvarar c:a 35 procents ökning av den årliga produk
tionen, som därmed skulle stiga till omkring 51,000 milj. ton 
årligen.) Ännu en oskattbar fördel bjuder minettgruvornas 
utomordentligt gynnsamma läge så gott som i omedelbar när
het av det stora franska masugnsdistriktet Meurthe-et-Moselle, 
varigenom transporten - även på den franska sidan dessutom 
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med tillhjälp av de inre vattenvägarna - komme att ställa sio 
ytterst billig. t> 

Ett franskt uttalande om den ekonomiska sidan au probleme1 
Elsass-Lothringen. »Rikedom på kol och jäm 

betyder herravälde över jorden. '' 

Att den Elsass-lothringska frågan sålunda till stor del ~ir 

ett problem på vilket ytterst frågan om den ekonomiska hege. 
manien i Mellaneuropa hänger har både i Frankrike och Tysk
land allmänt insetts. I Frankrike ha sålunda ett stort antal 
vetenskapsmän - ekonomer, politici , geografer och historici 
- under de senaste åren ägnat sig åt studiet av Elsass-Loth
ringens ekonomiska förhållanden. Av arbeten, som utkommit, 
kunna nämnas Engerand , »Les frontieres lorraines et la force 
allemande», 1916; Driault et Scheffer, »La Republique et le 
Rhin, la probleme economique», 1916; och Alfassa, »Le fer 
et le Charbon lorrains », också 1916. Samtliga dessa författare 
framhålla skarpt betydelsen för Franklike av besittningen av 
Elsass-Lothrincren i ekonomiskt avseende; enda skillnaden mel
l:m dem är, att en del s~itta anspråken på en gränsreglering 
österut högre, andra higre. En typisk företrädare för den mera 
långtgående riktningen i detta avseende - som även är den 
utan jämförelse mest talrikt företrädda - är ekonomen och 
politikern Andre Lebon, som i en uppmärksammad artikel i en 
engelsk tidskrift förra året utvecklade sin syn på saken. Då 
Lebons framställning torde i sak erbjuda åtskilligt till kom
plettering av det föregåend e må här nedan anföras följande 
ur elen intressanta artikeln: 

»Om vi endast befria oss från alla de förvirrande sida
inflytanden, som utövats av de många avhandlingarna och de
batterna om kriget, skola vi lätt komma till insikt om att det 
a ldrig förut funnits ett krig, som varit mera avgjort ekono
miskt, mera uteslutande av kommersiell och industriell natur 
som det nu pågående. Det var ekonomiskt till sina orsaker, 
det har varit ekonomiskt till sina metoder, det är ekonomisid 
till sina ändamål och syften. 

- 143 -

Dess orsaker! Det behövs, i sanning, all den ytlighet och 
flacka optimism, varmed man både i England och Frankrike 
vant sig att betrakta händelsernas 'gång, för att förklara , var
för de varningar, som Tyskland själv i god tid sörjde för, 
·no·o obeaktade förbi. Det var år 1906, som furst Biilow i 

<1] b 

:genskap av tyska rikets kansler öppet förklarade i tyska riks-
dagen, att Tysklands behov av ekonomisk expansion kom ett 
världskrig att rycka närmare sannolikhetens gräns. Och vem 

50111 vill bemöda sig att klargöra för sig orsakerna till Tysk
Janels ek onomiska utveckling under de senaste trettio eller fyr
tio åren kanuner lätt till insikt härom på egen hand. Gripet 
av ett anfall av säreget storhetsvansinne och gynnat av vissa 

utomordentliga produktionsförhållanden kastade Tyskland sig 
in på ett överproduktionssystem, som fordrade allt större och 
större fält för avsättningen av sina produkter och slutligen 
gjorde kriget oundvikligt, då den tyska expansionen måste stöta 
på motstånd av de länder, som slutligen insågo, att Tysklands 
expansion utsatte deras egen ekonomiska maktställning för 

risker. » 
Efter att ha konstaterat att krigets metoder i huvudsak 

mrit av ekonomisk natur - från Tysklands sida besittnings
tagandet av dc franska kol- och järnfälten, från ententens den 
ekonomiska blockaden - övergår Lebon till att granska krigs
inålen och finner, att även dessa äro i huvudsak av ekono
misk art. 

>>Om man läser de tyska socialistiska tidningarna ser man 
att dessa sysselsätta sig lika mycket som den kapitalistiska pres
sen med industriella och ekonomiska utredningar. För några 
månader sedan (Lebons artikel publicerades i juli 1917) skrev 
en tysk socialistisk tidning, » Volkszcitung » i Mi.ilhausen: -
'G· 1va tillbaka Elsass-Lothringen? Aldrig! Varför? För prin-
cipens skull? · För rasfrändskapens skull? Nej , absolut icke. 

Men emedan det finns kol-, järn- och kaligruvor i Elsass
Lothringen.',. 

»Bland alla de frågor, som måste komma i betraktande 
Vid fredsslutet» , fortsätter Lebon, »är det en, som överskug-
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gar alla de anpra i sin storslagenhet, i sina historiska förgre, 

ningar, i de hjälpmedel, som den skulle giva oss för att föt 

framtiden hålla vår fiende i schack - och detta är järn- och 
kolfrågan. Ingen , som närmare satt sig in i denna fråga , kan 

underlåta att komma till insikt om .den tvingande nödvändig. 

het, som ålägger oss att övertaga besittningen au samtliga dc 

lothringska järngruvorna och när vi en gång äro i besittning 

au dem även tillförsäkra oss möjligheterna att själva exploo

tera dem. (Ej kurs. av Lebon). 
Det är nu en gång så, säger Lebon vidare, att nat~1ren för

delat råmatericlen för den metq_llurgiska prodnktionen ojämnt 

på den europeiska kontinenten, i den mån kol- och järn

malmsfyndigheter i allmänhet äro hundratals mil avlägsna från 

varandra. Denna omständighet utgör ett hinder för billig pro

duktion, emedan kolet måste transporteras långa vägar till jär

net eller j.ärnct till kolet. Ett enda område, nämligen det, som 

ligger mellan Mosel och Rhen, har naturen givit både kol och 

järnmalm - kol i stor, om också ej överflödande mängd, järn

malm däremot i så stora massor, att det 1othringska bäckenet, 

innefattande både den franska delen och den som annektera

des år 1871, för närvarande utgör den reservoar, från Yilket 

hela Mellaneuropa kan sägas hämta sitt järn. 
Ar 1795, genom freden i Basel , på tröskeln till 19 :dc år

hundradet ägde Frankrike både allt järn och allt kol , som 

fanns i området i vinkeln mellan Rhen och Mosel. Ar 1815 

förlorade Frankrike halva kolet. Ar 1871 .förlorade Frankrike 

återstoden av kolet och halva järnet. Skulle resultaten .av den 

tyska invasionen olyckligtvis bestå skulle Frankrike för fram

tiden vara berövat både kol och järn. 
Om vi närmare .betrakta Tysklands ekonomiska historia 

under de senaste åren, komma vi lätt till in.sikt om att Tysl'

lands .militära styrka och dess ekonomiska kraft på det stora 

hela taget endast och allenast bero på dess stora metallurgiska 

resurser. De resultat, som vunnit av en handlingskraftig rege

rings politik, understödd av ett folk, som trott på sig och sin 

framtid, ha varit utomordentliga. Ar 1880 var Tysklands me-
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tnJlurgiska produktion endast en tredjedel av Storbrittaniens. 

Ar 1912, eller trettiotvå år senare, översteg den tyska metall

. ,dustriens produktion den engelska med mera än två tredje-
Il . , 
delar. Under samma period ökade Förenta staterna sitt utbyte 

111
ed 800 procent; Tyskland ökade sitt med 600 procent, och 

0111 hela Brieybäckenet skulle få förbliva i Tysklands besitt

ning skulle detta land obestridligen bli den förnämsta metall

producerande makten i världen. Före den 31 juli 1914 kon

trollerade Tyskland något mindre än hälvten av den totala 

europeiska, järnproduktionen. Om Tyskland skulle få behålla 

Belgien och de nordöstra distrikten i Frankrike skulle mer än 

två tredj edelar av samma pmduktioh stå till dess förfogande . 
_ Och dessa gruvor, lika litet som de 1871 annekterade, få 

e.i förbliva i Tysklands ägo, och orsaken h ärtill är: emedan 

järn och kol ger en nation herraväldet över världen. >> 
I fortsättningen av artikeln yrkar Lebon ej blott att Elsass

Lothi-ingen skall återgå till sitt rättmätiga moderland utan även 

at hela Rhenprovinsen och Westfalen , inneslutande övriga 

tyska järn- och koldistrikt, skola skiljas från Tyskland och 

förenas i en neutral buffertstat, sådan som Belgien och Luxem

burg, dock under garanti mot att Tyskland kan komma att 

få något som hälst ekonomiskt inflytande i denna nya stat. 

Detta för att med ett enda slag krossa den metallurgiska makt

ställning, som Lebon finner Tyskland ha utnyttjat mot mänsk

lighetens intressen för att skapa en militaristisk hegemoni av 

sin ekonomiska och därigenom förverkat varje anspråk på för 
skoning. _ 

Säkerligen torde en sådan åtgärd vara överflödig för att 
nå det eftersträvade målet. Berövad de 1othringska minett

fäiten ined dess 72 procent av den inhemska järnmalmstill 

gången och dessutom en tiondel av sitt kolförråd genom för 

lusten av Saar skulle >> den preussiska militarismen >> otvivel

aktigt vara ofarlig. Men att Tyskland frivilligt, utan att vara 

t~ingat av en stor katastrof för dess militära läge skulle inlåta 
81g På underhandlingar om en gränsreglering i Lothringen, som 
skune så att säga avtappa dess hjärteblod, ligger säkerligen 
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utanför möjligheternas gräns att antaga - liksom å m otsa tta 

sidan även att Frankrike frivilligt skulle avstå från sina an. 

språk . Det ä r av denna grund man torde ha anledning au 

betrakta frågan om Elsass-Lotluingen som det allvarsammaste 

hindret fö r freden. 
T. 0-e. 

Förslag till minutläggning från under
vattensbåtar. 

Av mariningenjör B. T. Zetterström. 

Minutläggning från därför särskillt byggda undervatten s

båtar har som bekant fö rek ommit under nu pågående krig. 

Flera olika system för minornas förvaring och utkastande före

ligga. Speciellt fö r utläggning av större antal minor k onstrue

rade u-båtar bliva emell ertid rela tivt stora och därför ~ivcn 

dyra. För en mindre marin torde antalet dylika högeligen 

önskvärda minutläggnings-u-båtar av nämnd orsak bliva 1inga. 

Det har ofta uttalats en önskan av officerare vid u-vapnet all 

å äldre fö r t orpedoffensiv byggda u -båtar kunna m edföra mi

nor. Att belasta färdigbyggda båtar med ytterligare vikle r 

lå ter sig i allmänhet ej göra, och en ombyggnad minskar deras 

användbarhet som torpedoffensivfartyg. 

N edan beskriven anordning avser att möjliggöra utläggan

det av minor från undervattenbåtar, som ej äro speciellt kon

struerade för minutläggning, utan att u-båten behöver ombyg

gas eller på något sätt belastas. 

Fig. 1, 2 och 3 visa schematiskt hur mwrdningen utföres. 

Två stycken pontoner A och B fastgöras till en u-båt C medcls l 

stag H, som fästes till kring u-båten spända beslag K. Po n

tonerna A och B äro i m.itten försedda med brunnar D, i 

- 147-



-148-

:!1 
.., 

.f\ ..l\ 

(loJ N 

- 149-

, -jlka minorna E äro placerade. Över brunnen finnes en lucka 

y Minorna äro således skyddade mot åverkan av vind och 

.S .J O· Pontonerna A och B biro så avvägda, att efter minornas 

insättande det endast återstår en ringa fJytkraft, som u-båteu 

förm år övervinna. Genom att minorna äro nedsänkta under 

\'attenytan, undantränges en viss vattenmängd, och belastnin

oen på pontonerna genom minorna kan nedbringas till en obe-
" tydlighet. Rummen G utanför minbrunnarna äro vattentäta 

och tjäna till att giva pontonerna erforderlig fl ytkraft Genom 

pariton ernas flytkraft uppbäres även fastsättnin gsanordningen 

till u-båten, så att den senare ej på n ågot sätt belastas härför. 

Minorna kvarh ålla s med regel eller svängbart underlag och 

lösgöras frå n u-båten antingen m ed tryckluft eller genom åver

],a n från en i pontonernas längdriktning löpande axel, som 

av en elektrisk motor sättes i rotation och genom skruvut

-vexling lösgör den ena minan efter den andra. Då minorna 

lossas, insläppes vid behov vattenballast i u-båtens reglerings

tank för att kompensera minans sjunkkraft (c:a 30 kg. pr mina) . 

Även annan last än minor kan anbringas i pontonerna. Lasten 

:stuvas då i tryckfasta behållare, som nedsättas i pontonerna i 

stället för minor . 

En här beskriven pontonutrustöing ställer sig jämförelse

vis billig och k an fort byggas. Pontonerna kunna anbringas 

på vilken u-båt som h elst inom samma klass, och den inom 

klassen till hands varande u-båten kan hastigt vid behov om

ändras till minutläggare för att sedan återställas. Pontonerna 

lunna, utrustade m ed minor, bogseras till u-båten. Anord

:ningen är närmast att karaktä riseras som en undervattensbog

.sering, och kommer användbarheten givetvis att inskränkas 

.av otjänlig väderlek. Förslaget är därför ej avsett att ersätta 

Verkliga minoffensiv-u-båtar, utan vill endast försöka utnyttja 

iorpedofl"ensiv-u-båtar till minutläggning i skärgårdsleder etc. 

2'idskrift i Sjöväsendet. lO 
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Innehåll i åtskilliga maritima och krigsvetenskapliga: 

tidskrifter: år 1918. 

strategi och taktik. 

Ou r interest in the sea .. ... ... ........... .. .... .. 
Nelson or Farragu t ..... . . ..... ..... .. ... .... .... .. . 

Organisation. 

Nautical training ..... .. . ... ........... ... ..... ..... . 

Fartygsbeskrivningar, skeppsbyggeri och 
fartygsmaskiner. 

The ship building in dustry of Sweden in 1917 
The futm·e of oil fuel and oil tank steamers 

Navigation. 

Grundbevregelsen i Universet ............... .. . 

Telegrafi och telefoni. 

Der Einfl.uss geophysikalischer und meteo
rologiseller Faktaren auf die drahtlose 
Telegraphie ....................... . ................. . 

Der Mechanismus der Strahlung und Fort
pflanzung bei der drahtlosen Ubertragung 

Die Signalreichweite bei der drahtlosen 
Telegraphie .. ... ... . ................................ . 

Drahtlose Zeichengebung auf weite Entfer-
nungen ... ...... ........... ....... ...... .. ... ... ...... . 

Uber die Ursachen der Ionisation der 
Atmosphäre .................. : .. .................... . 

Die Liebenröhre .......................... . ........... . 
Einige neuere Verbesserangen am Audion-

empfänger ......................................... . 
Uber die Venvendung des Auclions als 

Generator mit Selbsterregung .. ...... ...... . 
Quantitative Versuche mit dem Audion .. . 

N. A., 1917, N :r 7, sid. 23. 
N. A., 1917, N:r 10, sid. 1. 

N. A., 1917, N:r 7, sid. L 

S. G., N:r 4. 
S. G., N:r 5. 

D. T. f. S., 1917, sid . 401. 

J . d. T. T., Band 12, si d.l22. 

J.d.T.T.,Band12,sid.!5G. 

J. d. T. T. ,Band 12, sid. 168. 

J.c1.T.T. , Banc112, sid . J/l . 

J . el. T. T., Banc112, sid. ]75. 
J. d. T. T., Banc112, sid. 218. 

J.d. T. T., Band12, s id.2J]. 

J. d. T. T.,Band12, sid. 278. 
J . d. T. T.,Band 12, sid.2S4. 
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Sjöfart. 
Englands utrikeshandel starkt minska.cl un-

der krigsåren ...................................... . 
p e inre vattenvägarnas problem .............. . 
pet norska skeppsbyggeriet i Amerika .... .. 
The most economical speed of cargo steamers 
pensionsfrågans ordnande för handels-

flottan s maskinbefäl . .................. ..... .... .. 

Hälso- och sjukvård. 

Redogörelse för utspisningsförsök vid Svea 
livgarde ..................... .. .................... .... . 

Latrines and kitchen incinerators ...... .... .. 
vV ar surgery ............ ............................. . 
Bone graft surgery and its application to 

fractures by modern projectiles .......... .. 
Sanitation in war ......... .. ........................ . 
A guide to facilitate the establishment and 

administration of the medical group of 
ports of embarcation in time of war ... ... 

The place of orthopedic surgery in the 
treatment of war casualities ................. . 

Som e aero-medical observations .............. . 
The r esponsibilities of the medical profession 

in this war ................ ........... .......... .. .. . 
The problem of pulmonary tuberculosis .. . 
W ar neuroses ......................................... . 

S. U. N:r 3. · 
S. U. N:r 3. 
t:i. U. N:r 4. 
S. G., 1917, N:r 6. 

T. M., sid. 5. 

M. H. 1917, sid. 443. 
M. S., 1917, sid. 162. 
M. S., 1917, sid. 279. 

M. S., 1917, sid. 316. 
M. S., 1917, sid. 377. 

M. S., 1917, sid. 393. 

M. S., 1917, sid. 450. 
M. S., 1917, sid. 589. 

M. S., 1917, sid. 65L 
M. S., 1917, sid. 659. 
M. S., 1917, sid. 674. 

[Kungjorda patentansökningar. 
~~ Diarii- l 

nummer 

12/1-18 1577/17 

l9fl 
" 2582/16 

l ., " 1116/15 

Uppfinningen s art. 

Lageranordning vid roterande motorer. Aktiebo
laget En och Thulin s Aeroplanfabrik, Landskrona. 

Anordning vid fartygsdäck. P. Björn-Röli, Kri
stiania, N or ge. 

Sprängningsförfarande. Die Wendelsche Berg-~ 
und Hiittenwerke, Hayringen, Lothringen, Tysk
land. 
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Kungl. Orlogsmannasällskapets Bibliotek. 
Nytillkomna böcker år 1917. 

I . Na.vigation, meteorologi, sjöfart. 

K
1
mgl. Sjökarteverket. Svensk Lots, Del II, 1917. ösotersjön, 

svenska kusten Falstcrbouddc-Arholma. Stockholm 1917. (Gava.) 
- Svensk Lots, Del IV, 1917. Inlandsfarvatten, Götoborg-Mem 

kanahägen. Stockholm 1917. (Gåva.) . 
Äkerblom, F. Bulletin mensuel de l'observatoire meteorologHtue 

de l'univcrsite d'Upsala. Vol. XLVIII. 1916. Upsala 1917. (Gåva.) 
Hergesell, H. Beobachtungen in der freien Atmosphere J ah rg. 

1912. 10-12 häft. Strassburg 1916. (Gåva.) 
, Blomgren, Axel S. Handbok i signalering. Stockholm 1916. 

(Gåva.) 

II. Maskinväsende och skeppsbyggnadskonst. 

Lobben, Peder. Handbok för mekaniker. översättning av G. 
Kyman. Stookholm 1917. 

Dana, R. W. Transactions of the institution av naval arehi-
teets 1916. Vol. L VIII. London 1916. (G å va.) 

Thulin E. och Malmer I. Flygmotorn. A. Roterande motorer. 

Stockholm 1916. 

III. Landkrigsväsende. 

Hosenblad, Carl. Krigsberedskap och folkanda. Stockholm 1917. 

IV. Krigshistoria m. m. 

Eden, Nils. Brev av Gustav Vasa. Stockholm 1917. 
Landquist, D. Dardanellerföretaget. Stockholm 1916. 
Dehlgren, S. Från Habsburgs härar till Englands flotta. Stock-

holm 1917. 
Giron, Aug. 

den 31 maj och 1 

Världskriget IV. Sjösla~Set utanför Skagerack 
juni 191:6. stockhalm 1917. 
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Munthe, Lmlvig. Kungl. Fortifikationens histori a VI : 5. 1917. 
Stockholm 1917. (Gåva.) 

Lindencrona, Fredrik. Balkankriget 1912-1913. Stockholm 1917. 
, Bergelin, Stme. Världskriget 1914- 15. L Stockholm 1917. 

Munthe, Arnold. Svenska sjöhjältar. VII: 4. Flottan .och ryska 
J;:riget 1788-1790. Otto H enrik Kordenskjöld. Stockholm 1917. 

Albert Bonniers förlag. K apten Bölekes stridskrafter med en 
inledning av h ans fad er. Stockholm 1917. 

König, Gustav. Xcueste Spezi alkartc zum Kricgc Ocst erreich
Ungarns mit Italien. Wien 1915. 

Holmberg·, Ernst. Sjökastellcns k ommendanter 1690- 1850. 
Karlskrona 1917. (Gåva.) 

V. Sjökrigsväsende. 

Sca warfare. Lonelon 1916. Kipling, Hudyard. 
Trevor Dawson, A. 

\J Reichsmal'ineamt. 
The engineering of ordnaneo 1900. 

Die Organi sation der Deutschen 
(Gåva.) 

Marine. 
V Leipzig 1917. (Gåva.) 

Marsden, R. G. Documents rclating to law and custom 
sea. Vol. III AD. 1649- 1767. Lonelon 1916. 

VI. Reg-lementen, instruktionsböcker, förvaltning m. m. 

of the 

Kungl. Kommerskollegium. Sveriges skeppslista 1917. Stock
holm 1917. (G åva.) 

Andringar i 1915 å rs Reglemente för marinen, Del I. St ock
holm 1917. (G åva.) 

Andring·ar i 1909 års Reglemente för marinen, Del IL Stock
holm 1917. (Gåva.) 

R egister till 1915 års Reglemente för marinen, Del I . Stock
holm 1917. (Gåva.) 

Fästningsinstruktion för K arlskrona fästning. K. F. I. Karls
krona 1917. (G åva.) 

Norselius, G. ElclsläckningsYä sendct inom Karlskrona fästning 
Karlskrona 1917. (Gåva.) . 

Militär bestraffningsförordning m. m. Stockholm 1916. (Gåva.) 
Betänkand e och förslag rör ande flottstationen i Stockholms 

skärgård. Stockholm 1917. (Gå,va.) 
Hildebrand, Karl. Dc svensk a statsmakterna och krigstidens 

folkhushållning 1916. Stockholm 1917. 
Erdmann, Nils. Amiral Carl Tersmedens memoarer. Ur frihets

tidens liv. IV. St ockholm 1917. 
Kungl. Kommerskollegium. Rcdogöre lso rörande svenska far

tygs sjöolyckor 1915. Stockholrn 1917. (G åva.) 
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Syenska Pansarbåtsföreningen. Redogörelse ÖYcr verksamheten 

t. o. m. den 30 april 1917. Stockholm 1917. (Gåva.) 

Wadner, G. M. Rysk-sYcnsk militärordbok Stockholm 191G. 

(G ha.) 
Ramsten, H. och Stcnfelt, G. Engelsk -svensk och svensk-engelsk 

nautisk ordbok. Stockholm 1917. 

Militairc bcskrifning öf•ver Carlskrona eller Blekinge län. (Gha.) 

VII. Årsböcker. 

X autisk årsbok 1917. (Gå Ya.) 

Sveriges statskalender 1917. 

T asehen bu ch der Kriegsflotten 1917. 

Taschenbuch der Kricgsflotten 1917-1918. 

VIII. Tidskrifter. 

Tidskrift i Sjöväscndet. 

Kungl. Krigs,·ctcnskapsakadcmicns handlingar och tidskrift. 

Artilleri tidskrift. 
Svensk kustartilleri tid skrift. 

Tidskrift i militär h älsovård. 

Tidskrift i fortifikation. 

X auti·sk tidskrift. 
Tekn"isk tidskrift. 
Tidskrift för maskinister. 

Svensk militär tidskrift . 

N or sk Tidskrift for sjovresen. 

Dansk Tidskrift for sov:ocsen. 

J ahrbuch der drahtloscn Tclegraphic und Tclephonie. 

The Journal of the Royal Artillcry. 

The navy (engelsk). 
The n a vy (amerikansk). 

Bulletin des arm6cs dc la R6publiquc. 

rroceedings of tho United States Naval Institute. 

The military surgcon. 




