1914.
77:e årgången.
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Årsberättelse i reglementen och förvaltning
samt hälso- och sjukvård.
A1·gi wn yj c] K.

Orlogsm~nna s ällskapd s

sammanll'ärk elen 1 ap ril 1914

av ledamoten S. /!'. Lay erholm.

Delarna I och III av reglementet för marinen hava under
senare åren varit under omarbetning av inom sjöförsvarsdeparJement et tillkallade personer. Andamålet hatr' varit att bringa
([!en kodex, som reglementet är, till alt innefalla alla d e för ma rin ens organisation sam l för tjänstens inom marinen o1ika om råden gällande föreskrifterna till ett helt, med tillägg a v de nya
för eskrifter, som tidens krav b e tingat.
\'ad den nuv.arat;de del HI beträffar är allmänt känt m ed
vilk en svårighet det är förenat alt kunna uppbringa ett något
så niir f ullständigt exemplar därav, om överhuvud taget något
l'l!dant exemplar ens kan sägas hava exist.e ral. Del är däri!'ör en
tillfred ss tällelse att vela, det arbetet med1 dennra del av mariIlen s reglemente - kustar6lleriet ooh k nstfäs·tningm·na - s~t
lån gt framskridit, att utsikt finnes för att inom en eller annan
lllfm ad få se denna reglementsdel utkomma.
Del I däremot, med vilken man väl n ågo t så när kunnat
reda sig i dess nuvarande skick trots den olägenhet, som de tal rika iin dringarna eller tilläggen förorsaka, torde dock ännu en
lid h t vän ta på sin fullbordan. Den väsentligaste orsaken härtill
ii r nog a tt söka i att på åtskilliga håll arbetas. p å förslag till föråndrade organisationer inom åtskilliga till sjöförsvaret hörande
Otnraden. En del sådana förslag föreligga redan och hava
~1 ågra i vederbörlig ordning info-rdrade yttranden däröver redan
tnk otn mit. Andra förvänta.s bliva avgivna. Att det icke kan
'ara li~ m pligt alt just i de dagar, då det arbetas på att riva ned
1'icl,;hift i Sjöväsendet.

16

-

-

216 -

hillills beslående organisa tioner och alt ers~iltn dem med andra
i en n y upplaga av regl em entet inlaga en del av d e nya o rga~
ni sa lionerna, det säger sig sjiilvt. Min före l6idare sås om före dragande inom denna klass har också fullt rikLigt i den 191 2
avgivna å rsberä ti eis en y ttra t: »Om reglemen tsarbeten och reformarbeten bedrivas var för sig och utan sammanhang eller
riiLL ordningsföljd, lä re r in Let a v dessa arbeten hi mna ett tillt'reclsslällande resull a L».
Om ocks å, såsom b ekant , den upplaga av r egl ementet för
marinen del I, som senast utgavs, jcke längre finnes i förlag
och del alltså är omöj li gt a lt fullgöra vad som genom n ådiga
brevet den 8 december 1899 blivit bestämt i avseende å denna
regl emenlsde~s tillhandah å lland e åt viss floHans och k nstartilJeriets personal, tord e de l ic ke vara nödvändigt att för tillgodoseende av detta behov ntgiva ett nytt omarbetat r eglemen te, men
v~il alt omtrycka ·OCh såsom ny upplaga utgiva reglemen lsdelen
m ed det innehåll d en nu har. Det blir alltså n ~irmast fråga om
e lt redaktionsarbete, vilket torde få anses nödvändigt. Först
sedan de mångfaldiga och p å flera händer förd elad e arbe tena
med upprä ttande och avgivande av förslag till omorg:misalioner p å olika o•m.rå den inom sjöförsvaret bli,·iL slutförda, kan
liden vara inn e att utgiva e tl nytt reglemente, som i sig upplager alla de gillade och godkända förslagen . De tta r eglem ente
skulle därefter kunna förv~inlas få bestå utan så Y ~ise nt li g t genomgripande ändringa r, som den senaste tid ens l.;rav gjort nödvändiga.
Jag till å ter mig i d elta sammanhang uppräkna n å gra Yiktigare ändringar i r eglem ent et för marin en del I och Il, so m på
senaste tiden tillkommit.
I slut et av år 1913 ulkommo i tryck ändringar och tillägg
lill r eglemente för marin en del J, faslställcla genom n å digt brev
den 12 sep tember 191 3 oc h generalorder n:o 726/1913, innefa ltande hu vudsakligen för eskrifler om åliggand e för stat ionsbefiilhaYare, chef för und erofficers- och s jömanskårerna sa J1lt
chef för skeppsgossekår att aYg iva vissa årsrapporter oc h årsbertilleJser m. m . samt formulär tilluppgifter m. m ., som enligt
n iimncla föreskrift er sk ola avgivas.

217 -

Blan d dessförinnan uneler året m eddelad e ändringar i
·e"lenw nle t för marinen är a tt anteckna:
1
" jii m likt nådiga brevet den 4 juni 1913, ändrad lydelse as
del J, ~ 212 e angående åliggande för c:he fen för underofficersoc h sjö ma nsk årerna aU inspekter a sjömanskå rens vid s ialianen
·· .,,. ra nde slvrka eller d elar därav samt under honom lydan .J
JUl 1 ' 1
de kase rner och övriga lokaler, § 218 e angående åliggande för
kom pa nichef a lt inspektera å ~Stationen närvarande, k ompani e t
tillh öra nde manskap;
jii m lik l n ådiga br evet d en 18 juli 1913, ändring i spiso rd nin gl' n för friska å flottan s fartyg (bil. 15, r·eglem ent e för mari nen d el 11) , enli gt Yilken t e-po rtion en numera ska Il ut gå med
högst ;~ gran1» .o ch anmärknin gen l till spisordningen erhå lliL
ell sa lydand e tillägg : >> Kvantiteten te per portion bör lämpa sig
efter Lce ls extrakthalt, börande d en mynd'i,gh et, som upph a ndla t
lee l, an giva med vilk en kYantite t teporlionen lämpligen bör ut (Det te, som från stationernas proviantförråd ulbmn as
gli».
till lnr lygen, nppha!1glas numer a av marinförvaltningen) ;
jiim likt n ådiga brevet den 10 oktober 1913, så lydand e Lill 68: 2, reglementet fö.r marin en del I: >> Hii rYid' skall
liigg till
r!.ock iak ttagas , att underbefäl av manskapet, som i land a
<llllHlll Ho ttans station, iin den det Lilllhör, handhar eller rechwi.sar u ppbörd i och för ut- ell er avrustning av sjöstyrka ell er fartyg (~ 323 : l och § 353: 4, r eg lement e för 'm ar·in en del 11)
ick e sk all vara inmönstrat ft flottans s tation >>.
1 de L! a sammanhang tord e ä ven böra omnämnas en del geJ~om tw diga brev medd elad e hes liinunelscr, so'm p å senare Lid en
ull'ii rdals och som hava avseende på reglcmentd.s tillämpnin g.
Salu nda har genom nådigt brev den 30 maj 1913 all lända
lill el!e rrä LLelse från oeh m ed den l augus.Li 191 3 föreskriYils ,
all , dii res l viirnplik li g ell er .s tam G nsL~illd av manskapet yjd marin en a d id'e r under milihirtjänst gö ring .o oh begmv,ningslJj älp ick e
d en 18 J·uni 190°V an f!ående
enli bntn å di Do·a ,förordninnen
skaifl ll ('"tt
b
t">
l' J'siill n'ing i anledning av kroppss,k ada, ådragelll un<;Ier Plilil~i r ljiin ~l gii ring, e lt belopp, motsvam nd e Yerkliga kostna,d;en,,r r be f; ra''It ingen, dock högst 75 kr onor, må antingen dispon.en · av

s
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Yederbö randc befälhan 1re, så framt begravni ngen verkställ es
genom s ta lens försorg, dler ~ock på därom framstäl ld begäDan
utbetalas till den avlidnes anhöriga , om begravni ngen Otnbe,s örjts av dem, dock a tt kostnade n för begravni ng genom s tatens
försorg, vilken äger rum å annan ort än någon av marinens
ordina ri e förläggn ingwrter , må, därest förhållan dena så nöct.
dindiggö ra, övers liga 75 kronor.
Av Ku111gl. Maj:ts genom nådigt br.eY den 22 augusti 1913
urppå siirskild anlednin g meddel~de hesl1ut framgår , att nyssniimndia besliimm else avser att regJ,cra samlli.gia de fall, da omförmäilcl' begPavn ingshFilp utgår, ~med 11n1Clantag allenas t av dc
fall, i fr'å ga om vilka ~ovanni.imn>da nådiga förordni ng elen 18 juni
1909 s k all tillämpas , och alt .siUund'a bestämm elsen i § 15 7: 2,
reglemen te för marinen del I, ersalls av d en här ifrågava rande.
Genom nådigt brev den 10 oktober 1913 har å t fartygsch ef
:\fartyg, på vilket bad ombord ej kunna beredas, rä tt medg'ivits
att under expeditio n såväl vinte rti{] som ock somma rtid vid sådana tillfällen , då på grund av fartyge ls förläggn ing eller a ndra
omsländ'i g'heler badni11!g i öppen sjö icke lämplige n kan äga
rum, med anlitand e av expedi tionsmed len föranstal ta o m varma
bad i land i erforderl ig omfatlni ng åt besättnin ge n, dock att detta
medgiva nde icke sJ,all gälla fartyg, vilket i:ir förlagt så nä ra n ågon av flottans stationer , att besiiltnin gen kan begagna å s tationen befintl:ig badinrä Ltning.
Bestämm elserna i reglemen tet för marinen del II i f råga
om tvättning au koJer och mcrclrass öuerdrag m. fl. dylika inveHIarier hava genom nådigt brev den 4 apri l 1913 förklara ts icke
utgöra hinder för alt vid rekrytav delninga rna vid' flottans stationer {lylik tv~iltning uneler cJien kaBare årstiden m.å, då på gnmd
1
av viiderlek en svår iiglhet yppar sig aU verkställ a sådan tvä ttning
ombord, efter ver1erbö rancle avdelnin gschefs heprövan de ägn
rmn i land 'lll!Ct ersät tning av expeditio msmecllen , därvid såvitt
möjligt kronan tillhörig tv biWnri:itt ning skall anlitas. Sedermera har genom nådigt brev den 21 nOIVCimher 1913 förordna ts,
att emihand a medgiva nde m å gälla jämväl för fartygsc hef å vin tertid rhstat fartyg , som ej ingår' i rekrytav delning, vid de
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tiHfiillcn, då omsländ ig.helern a lägga hinder j vägen för tvättning
av sudana inventar ier ombord.
,
!I~irigenom har bringats stadga i en del av de förhållan den
revirrättens
kan111na
och
ens
soi11 genom av marinför valtning
sionskon tor i ämnet utfärdad e anmärkn ingar kommit all för
\·ederhö rande befiilhav are på senare ticler framslå såsom ovissa.
_\n nu {tlerstår dock frågan om rätt för behilhav are att, då omstii ndighele rna diirfiJl föranled a , låta under vissa för,hållan clen
föra ns talta om tvättnin g j land på kronans bekostna d H\" alll
m.a nsl;: aps linneper sedlar. Vad sjöbevär ingen beträffar kan fr ågan an ses j huvudsa k löst genom bestämm elserna i delta aYseend e i de genom nådiga breYet den 8 noYembe r 1912 fflstslälld a
iindringm na i bekli1dn aclsstaten för flottans till allmiin tj ~inst ,
sjötj ä nst eller stalionst jrinst inskrivn a värnplik tiga , om ock sa
\ll erligm·c ändring kan vara erforderl ig. Vad åter stamman skapel beträffa r torde utsikt få anses fiireligga att iiYen denna
fra ga ka n bliYa nöjaktig t löst. Förslag i .sislniim nda hiinseen de
ii r inndigga nde hos I\ ung!. Maj: L, som hos 1914 års riksdag lwgiir t medg ivande, alt slamman skap vid flottan m å en li gt anginw
(.(ru nde r i Yissa fa ll uneler sjöexped ition beredas tviitt aY kronobt·k liid nadspers edlar a kronans bekostna d.
E fte r det }{ungl. Maj :t genom nådigt breY den 10 oktober
l \J l:~ bemyndi gat marinför Yaltning e n all från svenska sockerfab r ik saktiebo laget tillsvidar e fiir marinen s b ehov upphand la
soc ke r i enlighet ,m ed ell bolagels erbj·Lula nde och all utfiirda
dL• niirmare fiireskril" ler, som med anlednin g hi"inw Yore e rfor derl iga, har marinfiir Yallning en dels uneler -d en 6 decembe r 1\H;~
llle d niimnda bolag aYslutal leve ranskon trakt , dels uneler den
20 i '>a mma mana([ meddela t siirskilcla föreskrif t e r, fl\. vilka siirskil[ framgå r , all socker för stationer nas matinrii tlningar , sjöre~ l'l"YL• n inbegrip en , och för fartygen Lillhanda h[illes genom
Slnl ione rnas p rovianlfö rdtd, diL leverans från sockerbo bgel
iiger ru m.
\' ad »hälso - och sjukvård >> beträffar tillåt er jag mig hiinYisa Li ll den uttömma nde årsberätt else, som marinöv erläkare n
llnder den 30 novembe r 1913 avg~Yit till lwnunge n. Jag kan
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Såsom jag hiirovan niimnde hava en del organisatio nsförslag hörande ll n der ~imnena för denna ::hsbe6i t te lse bli vit avgivna, och finner jag fördenskulllämplig t hiir lämna en s~t vitt
möjligt kortfattad uppgill över innehållet av d e viktigaste förslagen. Då jag hiinid utgått frim den fts ikten , att en å rsbe,rättelse till kungl. örlog~mannasiillskapet bör kunna tjäna siirskilt marinens personal som kål la fiir de forskningar i hithörande iimnen, som m[thiinda framdeles av .en eller annan anledning ifrågakomma , har jag dock ansett, att beskrin1ingen Ö\·e r
förs la gen icke får ,·ara så kortfat!nd, att tydligheten ertersält E'S.

cer[lrl' vid flottan. På grundvalen av deras avgivna försla g
f st stiilldes också å r 1907 de i nuvarande reglemente för maridel I , §§ 23 och 2-!, förefintliga besti-immelserna i delta
befordringskomttande ·jämväl införande av
n l<ll' , innefa
.
..
. en
·
5eeJ
missi on. Ej heller dessa bestämmelser hava med hansy n till
ts tillfreclsst~illand e. Också har. Kungl.
!·.ta 0a·( 1ns- ,·i kl befunni
den 18 o ktober 1912 bemyn_d1ga~. ch ebrev
digt
å
n
genom
t
:Mnj:
fen fii r sjiiförsva rsdepartement el all tillkalla sakkunmga for att
ino m de partementet bitriida med utredning och nvfattamle a,·
för sbg till bestiimmelscr angående befordran inom ofl'icerskaren ,·i d kungl. l'lottan. Dc på grund av detta bem_vncligand<'
iillk a llade sakkunniga') avgå Yo den 1-! maj 1913 såsom resultai
aY si tt a:Pbete förslag och betiinkande angående befordran inom
on'ic ns k:l.re n vid kungl. flottan. Deras försbg kan samrmanf'alhl~ i fö ljande av dem föreslagna fiiriindracle lydelse a,· ~;;
.23 oc h 2-!, reglemente t'iir marinen, del I:

Befordran inom sjöofficerskåren.

§ 23.

Vid de tid or, d{t ofTicerskåren var stiilld und e r en chef,
skedd e hetordringarna inom d en na kår p:l. grundlagsenli ga förslag av denne. Sä iigde senast rum under den organisation, som
innefa llad e en »chef l'iir l'lottans militiirpersonah. Då de nn a
befattning tlr ] 88-! upphiirde med tillkoms len n v samma ::t rs
reglemente för flottan vidtog en tid , d:'\. befordringsförslag uppr~i~tades inom sjöförs~·nrscle~~ntementet, d . v. s. ~tv chefen för
detta departement. Med ar 1892 tillkom l'iireskril't om bel'o rdringsförslags avgivande av en bcfordringskommis s·ion oc h ont
denna kommissions sammansii t l n i ng. Denna organisa tio n s tod
sig icl.;e li'ingre iin till är 1901, da genom n~\ digt brev föreskrevs.
att befordringsförslag skulle aYgivas av dc båda stationsbe!'iilhavarna var för sig. Sntr ighe ten l'iir s tationsb efiilhavrrrna att
omdöme och egna i'a k ttagclf'iirsJan....,, ()Qrundade ·p å e!:tcl
avoiva
u
u
selr', gjorde sig emellertid giillancle. Detta ga,· anledning till att
man hörjade tiinka pf1 en föriinclring a,· systemet fiir beforelringsförslags a vgiv:mde. .\r 1907 n p p d ro g s d ii rför ftl sa kJ.atn·
niga att ~wgi'a förslag till hestiimmclscr för befordran av ofl'i-

1. Officer av högre eller liigre grad utnämnes av Konungen m L·de'Jst fullmakt.
Angående försing till utnämning till underlöjtnant Yid
·J
f'lot ta n l'ör:ordnas i giillnnde regl emente fiir sjökrigsskolan.
:\ . Förslag till besiittande av löjtnants-, k ap ten s- , komme ndii rkap tens- nY 2. eller l. graden eller komm endörsbes tällnin g , id flottan aYgives till Konungen n v en befordringskommissio n en ligt siirskilt utl'iirclade f'öreshif'ter. (B il. A.)
Besättande a,· flaggmansl>estiillnin g sker utan förslag
~av lwl'ordri ngskommission.

så mycket hellre göra detta som jag antager, att den na årsbe
.r ätt else finnes infiirlivad med kungl. iirlogsmannasiillska pets
bibliotek

av-

:n
0

~

") Dessa voro herrar viceamiralen Sidn er, komm endören Ankarcrona. kommendörkaptenen Eneström sam.t kaptenerna Akermark och
de Brcwn , av vilka komm endören Ankarerona efter det de sakbmnigas
arb et <~ pågått omkl·ing en halv månad anmi.llde sig av sin tjänstgöring
såso n1 chef för marinstaben hindrad att i de sakkunnigas arbeten vidare
Vid tiden för hans avgång fr å n arbetet had e d e sakkunniga
deltaga.
do ck h unnit principiellt enas om bestämmelserna för befordringskomtnis,ionens sammansättning samt för vilka och av vilka vitsord om
t)iln stgöring ausetts böra avgivas.

-

-223-

222-

5. Bcfmclran av office r på den grund , all han unde r kri
mot rik e ls fi ender sig synnerligen utmärkt, m å jämväl äga run~
utan förslag a v befordringskom mission.

§ 24 .
Om vi llk oren för utnämning till unelerl öjtnant vid flotla n föroPdnas i gällande r eglemente för sjökrigsskolan .
2. Med iakttagande av bestämmelsern a om särskilda kompetensvillkor och andra föreskrif ter, som i de lt a avseende äru
meddelade, skola dc enda g rund erna vid m·giYancle aY beford ringsförs lag vara för tj änst och skicklighet, å daga lagel på sådant
sii ll a lt de n kan förutsä lla s skola göra sig gällande i den hes l ~i Ilning, som förslag e t ~wsell'.
3. UmJ.er fredslid fordras för att kunna föresl ås till löjtmmt, som varit officer i minst 15 ar, kunna befordras till närl'öreslås till k ap len all hm a varit oft'ic er i minst nio å r.
l.

4. Fiir all i f,redslid kun n a föreslfts till l.;:omm endörkap ten
av 2. graden fordras att s<'tsom kapt en hava deltagit i s~i r s kilt
nnorclnad befiilsövning.
a. U ncl erlöjlnanl , som va rit ofTice r i minsl 5 å r, och löjtnant , som varit officer i mints Hi ~1r, kunna bci'ordras till närmast högre tjiinstegrad i fl o tt an.
Befordran till h ögr e tjiinstegrad än kaptens i [To /lan kan
iiga rum , .dels då sad anl ~ir hehö•v ligl för tjiinsten s behöJ"iga
gang, d els för a ll b e reda sy nn erlig skicklighel och förtjänst erk ~i nn a nd e, ~i,· c n d a sädanl icke kunnat eller kan sk e genom
b efordran lill nwls,·a.ranclc tjiin stegra d vid j'lott cm.
Bcl'ordran till hiigrc tjfins legrad i marin en kan v id aYsk edstngan cl c elle r elj est biga rum sasom erkänn a nd e för under tjäns tgöring aclagalagcl synnerligt nit och intresse .
6. Den , som iir i fangenskap , föreslås ej till befo,Pdl'l.t l1 ,
m en k an eft er hemkomsten fr rm fangenskapen upp:( underdåni g ansökan ~tl erfå sin tur.

Förutom de lta förslag till reglemenlsänd ringar hava dc
sakk unn iga även utarb etat och avgivit förslag till instruktion
rör hd'ord ringsk ommission, avsett att under benäm·n ing »Föreskri ft er rö rande avgivande a v befordringsfö·r slag för ofTiccrare »
·,Jf'Jv la i bilaga till reglementet för marinen del I sa mtidigt m ed
J
en c\'cn tu ell ändring av samma regl emenlsdel i anledning a\·
o

för st niinmcla förslag .
])c så lunda föreslagna b es l~immels e rna s;kilja s1g i väsenlliga del a r fr ån dc knapphändiga hittills genom regl em ente t faslslagn.t i hithörande ämne. Vad som .s~irskill synes hava legat de
sak k unn iga om hjärtat har va rit ön s kv ~irdh e len av att at b efor drmg.skommis sionen bereda möjlighet för bedömande av dc
kand id at·er, som kund e komma i fr åga till befo1rdran , och där igen om f6rek·omma a l t kommission en i sitt grannlaga Yärv
sku ll e såsom dittills h c;höva i fl era fall huvudsakligen grunda
sill om döme om elen ene eller den andre officerens lämpligh e l
ell er olämJPlighel ,för vidare befordran p å under ha nd ur olika
kiill m upphämtade och und er synnerligen Yiixlancle förh ållan el en meddelad e samt fullsliindigl okontroll erbara och utan an SYar a \'giv na uppl ysningar.
\'i cl en jämförelse m ellan de n u gälland e b efordringsgrun der na och de av sakkunniga föreslagna nya eller komplcllcrad e
gru nder na härför finn er man , alt dc sakkunniga fö rordat föl jande atgii rd er till ber edande av siikerhcl för befordrin gsk om mi ss ionen a ll trii ffa d e riilta p erson erna \'id bel'onlringsför sla gens a Ygivancl e :
l :o .
:.! :o.

:\: o.

Anclmcl samnwnsc'illni ng rw

bej'ordringsl.:o mmissio -

nen .
S krij'triga vits ord om ofl'icers ljiinstgöring.
Deltogande i befälsöuning för l.:OJJt en er selso m uilll;or
)'ör be)'orclran till kommendörka plen rt'll 2. gmcle n .
l: o.

Be fo rdringskommi ssion en har i de sakkunnigas för slag få t t
en ol1k a sa mman sä ttnin g dels da del g~illcr besä ltande aY löjli1an ts -, kaptens- och kommen dörsh es lällning, d els d:'t de t gäller
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b csi1 Llande av kommendii rkaplen sbes lällning av l :a graden , de)s
-Ock då det g~i Il e r bes~i Lland e a v kommendör kaptensbcs tällnin"
av 2 :a graden. En ingalu nda oviiscn tli g men dock självkla r sak
har i de sakkunniga s fö·rsl ag vunnit beaktande, niim ligen aLt
släktskapsfö rhållandet m ellan ej mindre kommiss ion e ns leda.
möter för sig ä n ~ivcn å ena s idan ledamol av befordri ngskom.
mi:ssionen och å andra sirlan ofl'icer, vars befordran iir und er
omprövn ing, icke bör få fiirefinnas aY sådan a rt , att av de
n~imnda personerna i förra fallet fader och son , sviirfader och
1någ sa mt bröder ell e r svåg rar sam tidi g t äro leda möt er i befo rdrin gskommissi·onen sam t a lt i senare fall e t so n , måg, b roder
eUc r svå ger hlir underk as lad bedöm and e föil"' sin beford ran aY
s in fad er, sviirfacler, brod er ell e r svåger.
Enligt d en av de sakkunniga åt befordrings kommission en
giv na sammansält ningen besl å r kommission en av dels ord ina rie
ledamöter, v il k a cHi1r·i in frieida p ä grund a v in n cha Yande t jänstehelfa ttningar li.ks om för·hållande l nu iir med den nu gäl:lande bef.ordringskc mmis,s io n ens ledamöter, dels av ledamö ler av i olika
fall kommendör kaptens av l :a och 2:a graden , Yilka ledmnö ter i
kommandov iig beordras för el t år i s~inder riiknal f:rän d en l
oktober. Dc förslniimnd a befallnings innehavarna iir o: che fen
för marinstaben , inspektören a v fiollans övningar till sjöss, s tation sb ef'ii lhav a rn a v i(l flottans siationer i Karlskimna och Stockholm saml chefen för sjö fiir~ varsdepa rt emen l e l s komman do·
expedi ti on. Hiirav framgår, a ll de sakkunniga i sitt fö rslag
uteslutit chefen för marinf'örva ltningen, som i1r ledamot enligt
den mt gä ll an d e samma nsti ftnin gen av hefordrings kommiss ionen. D e sakkunniga u ppgiva, a ll dc lla utes lutande ske tt , med
h ä nsyn till den stiillning, han kan komma a tl in taga i fö.rhållande till dc mililiira avdelningsc heferna , i del fall all dess:l
begagna sig av d em enli g t g~i ll ande arbetsordni ng fiir marinfi:irYal Ln ingen tillkom m ande rese rval ions6i l L, ii vensom p~t gr un d
aY all i marinförval lningen tjiin s tgörande ofTicera re ut gör a ett
ringa f å tal (enl igt 1913 års rulla 15) >> . I stället t'iir che fe n för
marinförval tningen har såsom ordinarie ledamol in satt s chefen
fö r sjöförsYa rsd epa rtemenlcls kommandoe xpedition såsom d eJ1
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.diir anse tts genom handläggnin g av ärenden rörande ofl'icers~;o nl ll ll' ncleringar m. m. ha va förs kaffa L sig s t m· personldin ncr!rl'ln om officerarn a .
2:o.
.-\\' de nu gä ll a nd e reglemenlsbesl~imm e l serna om u!Ticc rs befordra n framgå r icke vilka kvalifikatio ner hos en ofTicer beford rings kommiss ionen har a tt h ålla sig till u tom d el a lt för
befo rdra n i fredstid fordras, för alt k~ un na föresl å s till löjtnant,
all ha,·a Yar it offi cer i minst två år och , för att kmma föreslås
till k ap ten, a ll hava vari t o.ITicc r i m inst n io år, ävensom alt
den , som i ld·i g mol rikets fiender synnerli gen u t m ii rk L sig, kan
bcf'orclras oberoende av tjänstetid.
\'ii i ii r det sannl a lt vär regeringsfo nn a ,- år 1809 Jiimnar
hef'o rd rin gskommissi onen n ågon ledning, d å däri siigs, alt Konu ngl'n v id utnämning och be fordran Lill ämbeten och tj ä n s ter
inom ri ke t skall f~is la avseende endast ft dc sökandes förtjiimt
oe.h ~kic kl i g h e t , v ilk en )Jcs lämmelse tyd ligen också bör inkLinga s
da hcl'o rdra n s k,a ll äga r um p å vederbörligt förslag ulan nnsiikan . Me n bedömande l av förtjänsten och skicklighete n blir l'iir
lwf'ordri ngskomm issioncn en svå:J• sak , där est ick e kommissioIl L'n s medlemma r slå ll i e n inti m tjiinstcförbi nd els e med de
ofl'icnar e, vi lk as f'örljiinst och skicklighel skola b ed öma s. Ilet
IKlr l'ran officers h å ll ocks å r ri ll allmänt llttalats, a ll b e fordringskom missionen med sin nunu-ande samma·n siillning endast i ensla ka fa ll kan besilla elen p ft egen erfarenh e l gr un dade k ii nnccl om cn o m de officerare, som bli va å förslag 111ppl'iirda eller cl iir if'nln lllcslu ln a. .fag tillå ter m ig här vid erinra om slalionshct'iilh~l\ arens i ]{arisk rona i å rs rap·port av den 2-! november 18~l-f
gjord a l'iirslag om sky ldi gh el för fartygschef att för sin nndei'h·cla ,Hic hcl'iilsperso nal och fiir h ögre b e fälhavar e a lt för l10nom
lllld t'rlyd ande bel'iilhavare och stab avg iva uppgif t ~\ d et siill,
1·nrp a li nelerlyda nd e h ef'i1 l ,·isat s ig uppfylla de anspri\ k, som
Sliilll s pa d em. Detta s ta li onsbel'iil haYarens förslag va.r just
lo ran k LI - s~lsom han s,Fil v säger - av atl »Sla.lionsbef iilha 1.a 1·en , ,-ad sjötjän s ten bclri.ifTar, ej kan hava elen personkänn c-
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dom, som är nöd1vändig fö r a lt avgiva förslag, grundat p å eget
omdöme och egna iak tiagelser ''.
Dc sald;unniga s~iga också, alt försl1ag till beslämmelser 0 111
avgivande av skriftliga vitsord om officers tjänstgö:ring ett fl er.
tal gånger framhålli ls i samband med ifrågasalta ändri n g'ar av
befordringsför eskrifterna . Dc luwa för sin del lwmmit till el en
asilden, att avgivandel av vitsord om officers tjänstgöring är
det lämpligaste .sället all undanrödja befordringsko mm issio.
nens svårighet att på ett fullt tillfrecl sställancl e s~itt bedöm a de
o l i k a ofrieeramas lämpligh e t för befordra n. De ha va h är vid
vägt skäl'e n för ,och emot in l~örandet a v Yi>tsord och därvid k om.
mil till den uppfattningen, alt .sk~ilen för vitsords införande äro
av större betydelse iin de, som kunna uppstäHas mot e lt sft clant
system.
Såsom skäf för anföra dc sakkunniga:
all en siikrare grund erhålles för uppgörandet av befordr ings- och kommenclering sförslag ,
att vitsords avgivande kan bliva av en viss moralisk betydelse isynnerhet för yngre ofricerare och
all det ~ir bättre att erhalla ell med ·: msntr m·give l skriftligt omd öme om en oiTicers ljiinstgöring omedelbart ef'lcr dennas
slul än alt el t sådant. omdöme Einmas uneler hand ofta lå ngt
e fter sagda tidpunkt.
Gent emol 'dessa s k~il för vitsonlen ihava de snkkunniga
v~igl följande skäl emot desamma:
d e kunna medföra lmdcrtryckand e l av s,Fi lvsltindighelskiinslan och menligt inYerka på kamralskapcn ,
del iir mangen gang svart all [l\·g iva fullt riittYisa omclölll en,
dels hiirigenom dels ock genom cll slenlrianmiissi gt avgi ,·ancle hmna vitsorden hliva Yilselecl a nde och förlora i reellt
Yiircle.
D essa skii'l emot vitsordens avgivande bemöta de sakkunniga. Vad hel,riifTar vitsordens helydelse för sjiilvsliindighet skiinslan hava dc ullnlat som sin [tsikt, all vitsord en för indi ,,id en medföra en tryggare ställning. Förut erhållna betyg skulle

giva garanti mot Yarje enskild bedömares förmenta
Ett felaktigt avgivet vitsord' skulle bliva av lika stor
' .
,,. ng
Illl."st
bedömande som för den bedömde, då d et såll ,
l·nd a för den
rarp a v itsmdet avgivits , komm e alt bliva en vägledning för
bedöman de av elen försln~imndes ·egenskaper.
:\agr a a lh·arliga farhågor för a l t Yitsorden skulle menlig l
inre r ka på kanuniskapen anse de sakkunniga icke behöva hysas, da dc förvänta sig alt, seelan officeren viil f ått klart för sig
nöd r ii n cligheten och betydelsen a v vitsords 1·iktiga a vgivancle .
före kom sten av d esamma s·n arl gått in i allmänna medvetandel
sa nll n åg ra reflexioner om eller över deras avgiYml!cle knappast

n~ 1 n !ige n

'"

kom ma alt göras.

Fö r vitsords n.Ygi,·ancle hm·a de sakkunniga tänkt sig hörn
an\'ii nclas formulär, ell för vi tsord om sjötjänstgöring och ell
l'ör vitsord om landtjänstgörin g. Enligt båda formulären skulle
till ulm~i rkande av huru oflicePen fuHgjort sina tjiinsleål~g.gan
den 'il sordet i förekom ·m ande fall nngivas med »Lillfreclsstiilland!' elle r " mindre till fredssliillande ,, , Ya rjäJ111 te skulle angivas
hur uvi da mot hans uppförande något varit att anmärka eller
ick e. Ti llika skulle, om anledning dörtill fördåge, i vitsorden
an:;i ' as ej mindre särski lt framstående egenskaper och skickligh el iin även brister , som den bedömde å dagalagt i en del
när mare nngivna tjänstegrenar, ävensom de förhållanden, som
i ÖH igt väsentligt inverkn på lj~instbarheten. Vitsord om. sjötjiin ~lgi.i ring skulle endast givas för officerare av higre grnd ~in
kom mendörs och vitsord om Jandtj~inslgöring enelast för officerare a,· lägre grad än kommendörka ptens.
Genom e l t hi mpligt a vf'a llande a v l' orm u l ä ren för vi lsorclen
an sa gt> de sakkunniga, att s len l rianmiissiglhel k uncle undvikas
och all genom alt vitsorden avgåves under längre tid ev·e ntuclla orä tt visor ble,·e utjämnade.
Den omstii.nclighete n att vitsord kommit till anviindning
.
111 0 m de flesta andra mariner gav också de sakkunniga stöd för
.sitt l'iirslag on-1 införande hos oss av beslämmelser om avgivan<C!e a,. Yitso rd' olll1 officers tjänstgöring.
.\v niirmar'e angin1a anledningar framh:'\lla de snkkunniga,
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alt etl oaHisligt Yillkor för vitsords införande iir alt de ej fa
offentliggöras utan skola bliva hemliga handlingar, vilka endast
delgivas Yissa personer.
D e nbirm~ne beslämmelser rörande vitsords avgivande Och
diirmed sammanhänga nde Jörlh ållanden, .som de sakk unniga
a n sett böra bliva gällande, hava ~le sammanfört under ben ä m.
ningen: >> Föreskrifter rörande avgivande av vitsord om tjänstgöring för officerare » att ji.imte ovanberörda fonmuliir för vits.
ord ingå såsom bilaga till reglementet för marinen del I i sa111 .
manhang med ett godkännande av deras förslag till iind rad lydelse av §§ 23 och 24.

3:o.
För beredande av säkra grunder för befordringsförslagens.
uppgörande hava dc sakkunniga överviigt frågan om införande
a v särskild prövning av i lur till befordran varande officerare
sasom cxempch·is i Förenta Stalernas flotta äger· rum, men
kommil till den åsikten, att, om av de sakkunniga föreslag na
föriind ringen a v befordringskom missionens sammansättnin g
och införandet a v vitsords avgivande kommer till slån d', s~tda n
siirskild prövning blir obehövlig.
D å fö rtjänst och skicklighet enligt grundlagen skall nra
h es tämmande för officens uppförande å förslag till befordran,
hava dc sakkunniga tydligen ansett dc i regle mentet intagna
knapphi.indiga hcstiimmelsern a om villkoren för officers befordran vinna 'i tydlighet genom att - .såsom i en tidigare regiementsupplaga varit fallet - upplaga denna grundbestä mm else
i sitt fören~imnda förslag till ändrad lydelse av S 2-!, dock med
de t förtydligande tilli1gget, all förtjänsten och skickligheten 5l; all
1·a,m ådagalagd på sådant sält, att den kan förutsötlas skol ::~:
göra sig gällande i den besli.iHning, som förslaget avser.
I sammanhang härmed hava de sakkunniga föreslag it ett
s~irskill villkor för att kunna för eslås till komm endörkapten av
2:a graden, nämligen alt såsom kapten hava deltagit i sä rskilt
anordnad befi:ilsövning.

F iir befordran till löjtnant eller kapten skulle fo:rtfarande
ma all kvarstå den nu regJ,emenlcrad e fordran på viss tids
,
1 0111
fö regaencle tjänstgöring såsom officer. Vad beträffar kommen t l'öt· befordran
anaivna
och del nvss
, .. ,.l-'1 \) tens::rraclen
.villkor·e
.......
.J
u .
(10
h~ivdat elen
sakkunniga
de
synas
så
1-:aplen,
fn'\n
grad
till denna
till rcg,ebefordran
till
lur
i
vara
asiklen , atl officer, som kan
hart
icke
1nenlsoffice rsgraclcn, under sin föregående tj~instcticl
tilll'iilk atl tiHriickligt sysselsätta sig med eller sälla sig in i
-issa delar av sjöofficersyrke l och all fördenskull elen mera
1
krävande och ansvarsf,ullare tjönstgöringen i regementsoffic ersgraden for el rad e a l t han unelerginge en teoretisk och praktisk
utbild ni ngs kurs, inriktad på området av hans hlivnncl e tji:inslgörin gsposlcr. De sakkunniga hava icke avgivit n ågot formell
försla g till program för dessa befi:il.sövn ingar, men av deras uttala nden finner man, all de tänkt sig befälsövningen böra försigga först i land, i allmänhel i Stockholm , under omkring ·1
,-eck or och därefter ombord å rustad sjöstyrka under omkring
2 vec kor. Ovningen ombord ansåges böra i.iga rum inom 12
mån nder efter övningat:nas i land avslutande. Övningen i land
sklll il' i huvudsak komma alt omfatta följande iimncn: ar tilleri ,
to rned viisencle, minväscnde, militär luflsegling, marinpolitik och
farty gs byggnad, militär kustgeografi, tilil iimpad taktik samt strategi. Undervisninge n skulle äga rum genom föredrag i de olika
iimn ena, och skull e dessa vara så överskådliga och kortfattad e
som m iijligt för ernåend e av med dem avsett ändamål. :Nägon
bety gss ä ttning för kapten, som genomgått nyss beskrivna befälsii n ling, syntes de sakkunniga icke 'lämpligen böra göras och
alltsa lik a litet i fråga om denna utbildningskur s som i fpåga
llin iiHiga kurser , som iiro anordnade för flottans officerare,
fordran på godJ-:bincl genomgång av befälsövningar mt i land och
Otnhord uppställas såsom villkor för beford.ran.
\.l.

Da giYetvis Kungl. Maj :ts beslut med anledning av d e l ifråmåsle för caås av vederbörande m)·ndigh egaYaran dc försJan-et
o
lers Yll ranclen ÖYer detsamma, har jag ansett den h i.ir ovan l~im -t)

.......
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naclc b eskrivn ingen över innehåll et i de sakkunniga s be tä nkande
vad a ngår b efordringsföreskri !'te rna vinn a i fulls Länd igh et ge.
nmn a lt låta d en å tfölj as a v uppgifter om inn ehå lle t i de in.
komn a y ttrand ena i molsvarand e delar. ·
Jag har alltså att härvid nämna .f ö ljande:
I sitt m ed anl'e dning av r emiss avgivna y ttrande den 12
september 191 3 över d e sakkunnigas b etä nkande har chej'enj'ö,.
marinstaben i·ngått i etl sakli gt bedöm a nd e a v innebörd en i
grundl agsbud e t: vid alla be fordr·inga,p sk a ll Ko nun gen fäs ta av.
seend e end as t å sö ka ndens förtj ä nst och ski ckligh e t. Då grund.
lagen s menin g syn es :h onom va r a att vid befordr an hänsyn skall
taga s ick e end as t till s ki ckligh et, ej h elller enelas t till för tj änst,
uta n fö rtjäns t och skickligh e t skola tillsamman s utgöra be fordr.ingsg rundoen, har han vnd b elrä!Ta:r ' sys tCim et för upprä ttande
a Y b e fordr ingsförslag till komm endör funn it sig böra erinra om
.att d e sakkunni ga i sill förs·lag bodelimin era t h än synen till förtjänst, som ligger i en lång tj ä ns tetid , och enda s t tagit h änsyn
till ski ck ligh eten , varfö:r' han a vg ivit för sla g till ä ndrad ly_delse
av § 8 mom. 4 i »Föreskrifter rÖ·r ande avg ivand e a v befor dringsförsla g för ofl'ieerare ».
Ins tämmande m ed d e sakkunniga i d eras förslag om särskild b e fälsö vning för kap ten e r, innan d e ifråga lwmma till befordran, har han dock p å vissa s käl i stä lle t för el en av d e sakkunniga föresl agn a b efä lsövnin gen i la nd f örorda t sjökrigshögsk ola ns oml ~i gg ning alt innefa lla dels e n kurs fö r yngre otlicm·m ·e, delis en kurs förr i.i ldre k a pten er. Si s tnämnd a k u rs skulle
avs·e att i förening m ed efterfölj a nd e b efä lsövnin gar b ibringa
eleverna de kuns kaper , som erfordras fö r utö vande av befäl il
s törre fart yg ·ell er över sjös tyrk or.
J ä mväl i en d el andra fall har m arinstabsch efen va rit ar
avvik a nde m ening m ed d e sakkunn'i.ga. F ör att em ellerti d icke
alltför myck e t ingå p å d etalj erna i saldnmnigförslaget och deJl
av m yndigh elerna i avgivna y ttmnden gjo rda hitik en dä rå fin ·
n er jag nöd vänd ig t nU inskrä nka mig till a tt endast omn ämna,
-att marinstabscrh efen , som anse tt sakkunnigas förslag om inför and et av vitsord om fö r egående tjänstgö:ring vara väl grundat,
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·tillil, a ans ett tr e be tygsgr a d er bör a i vitsord et i11gå, n ämli gen
' :o) mycket tillfred sstä ll a nde, 2 :·o) tillfred ss tällande och 3 :•o)
1
· t~ re till fr edss tälla nd e, d ~ir v i d, d ~ir est a nna t vitsord än till 1ni 11
fr edsstii lla nde gi ves, tillik a borde angivas d e skä l, som fö m nle lt
ritsord e L
In spektören av flott ans övningar till sj öss h ar över sakkun und er d en 30 oktob er 191 3 avgivit ·itt y ttra nde,
. n
Jl ·,t>"rii rsla<•et
"a nn · ma n r ed a n i d ess b örj a n finn er a n g iven denna m yn tti ghe ts
stii lln i ng till frågan om i.i nching i o~·dningen. fö r fö r slag.s a vg iran cl t' vid offi cersb e for dringarna in om fl o ttan . J ag tillåler m ig
hän ·id cit era : »Vid b ed ö mandel av huru vid a n ågon fö r ä ndr ing
i denna ordnin g bör v.i dta gas ell er ej syn es mig d e l enda a vgöran cl e bö ra va1m o mdöm.e l .h uru d e nuva rande bes tä mmelserna
hit ti lls fu nktion e ra t. M in erfarenh et giver vid hand en , att n åg ra
svårighe ter fö r b e fordrin gsförslagens upprä ttande inom k om miss ionen icke yppat sig. Någ on förändring av d enna or sak
ii.r cl iirfö r enlig t min .m e111ing ej b ehövlig ».
,\ v y ltrancle ls övriga inneh åll - vilke t karaktäri seras av e tt
skar pt polemi6·erand e m o t. -de sakkunniga s motiv för de av d em
fra mlagda för sla gen - framgå r , a tt inspektör·e n av flottans ö,·_
ningar l ill s jöss a vs Lyrk er införandet a v d e fö rreslagna vitsord en
för ofT icerare •o ch ick e finner tal ande skäl blivit fr a mlagd a för
ii n{lr ing i b efo rdrin gsk ommi Sisi on ens nuYarand e samm a n siitlnin g.
U tbildnings kursen för äldre kapten err anser Insp ektö ren
vara en utbildnin gsfråga , som ej h a r n ågot direkt samband m ed
.hefordr ingsförsla g.s avg iv ande, och säger : »Kursen synes mig
nbeh iiY iig, opraldi.sk och d essutom, å tmin sl·on e för närva r ande
lill all lycka oulförba:r. Gen om gåendet a v en sådan kurs torde
dä rför ick e böra föreskri vas ,, .
:\.,. inneh ållet i d e t av S trctionsbefiillw varen i S tockh olm
'(len 27 oktober 191 3 avgivna y ttran det över förslage t är att anleck na :
l'idskri ft i Sjöväsendet.

17
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FörsiageL om utbildningskurs för äld 'r e kaptener avs tyrkes
då, vad den teoretiska delen beträffar, desiS värde mot bibe~
h ålland e av fortsältningskurs erna i sjökrigshögskolan synte!'.
honom tvivelaktigt och , vad elen praktiska delen betr~ifl'ar, sådan kurs Yore obehövlig, enär flottans övningar med s in nuva.
rande omfattning gå ve o-fficeren tillräckligt tillfälle till prak tiskt
inhämtande av vad som må anses erforderligt för en blivande
r eg1em entsofficer.
sakkunnigas skäl för uleslulancle av ch efen för marinförvaltningen från att vara l eda~not av befordringskommission ansåg han icke vägande. Chefen för sjöförsvaTsdeparten1:entets
kommandoexpedition ansåg han hava en sådan ställning, att
han r edan därigenom kunde k omma att h ava ett visst inflytande på befordringarna, och därjämte kuncl'e han vara en jämför els evis ung r egem entsofficer, varfö:r denn e ansågs icke lämpligen böra i stället för chefen för marinförvaltningen ingå såsom
ordinarie ledamot av beforclringskommi,ssionen.
stationsbefälhavaren avstyrker införand et av vilsm·d för
tji-insigöring m ed hänsyn till faran för att vitsorden komme att
avgivas mer eller mindre slentrianmässigt och i m ånga fall skapa olillfreds,s tällande förhållanden mellan över- och underordnade. Till ersättande av systemet med vitsord' uttalar han sig
för direkt hänvändande- skriftl igen eller muntligen - t ill den,
som har eller senast haft en i Lur till befordran vaTande officer
under sitt befäl, för inhämtand e av d'e erJorclerliga upplysningarna angående officerens tjänstedu gligheL

S talionsbefällwvaren i KarTskrona har i y ttrand e den 11
oktober 1913 ullalat sig beträffande vitsordens avgivande och
därvid i vad ovan r efererats ick e haft något att erinra, men väl
i fråga om sättet för vitsordens avgivande vid landtjänstgöring,
då åliggandet alt avgiva vitsord icke skulle åligga stationsbefälhavare och varvschef utan i d eras stäUe k å r-, departementsoch skolchefer envar för omedelbart under honom lydande
officer, och skulle vitsorden i d etta fall insändas genom närmast
högre befälhava;re.

-
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I övrigt silger han sig ick e hava något alt erinra b e träffnn dc cle framställda förslagen till b efordringsföreskrifler.
Helt naturligt har marinförvaltningen i sitt den 22 d ecem]Jcr J 913 avgivna y ttrand e först b erört den föreslagna förändrin<~en av befo·r dringskommissionens sammansättnin g, vilket för "slag nv såg att i kommissionen insätta ohefen för sjöförsvars depa rtementets komnwncl oexpedition i ställe t för ch eten för
mari nförvaltningen. Försiage Li denna del finner marinförvaltnin gl'n medfö1~a en avgjord fö·r sämring. » Villman »-- säger marinfiir'YaHningen - >> tillförsäkra hefiordringskommission en såväl
den största möjHga erfarenhet om tjänsten vid flottan och de k ra v
den ställer p å sina utövare som även den högsta möjliga förmåga
a1· objek tivi le t vid bedömandet av ,o fficC'rspersonalens duglighet
och iiiTiga egenskaper, synes man icke böra därifrån utesluta
mari n fö rvaltningens chef, vill, en alltid Vlaljt en ruv flottans äldste
och erfarnaste ofi'itcerare och vilken såväl geno-m si n föregående tj änstgörin g som, i sin innehavande befattning bör hava
nm niL vids träckt kännedom jiimv~il om ofl"icer.sperson alen >> .
De för d enna utesJu tning i betänkanidet anförda skälen bell'd. na r marinförvaltningen såsom synnerligen otillfredsställandc oeh i viss m ån kränkande.
Dc för esJagna stadgandena om hincl e.r fö.r fader och son,
Wiirfacler ,o ch måg, bröder eller svågrar a tt samtidigt in träda i
befo rdringskommissionen och om jäv fö,r dellagand e i beforclringsii rcnde, ,s om angår son , må,g, broder eller svåger, tillstyrkas av marilllförvaltningen uneler erinran, att ämbe tsverket rednn ti diga,re p åyrkat införande av en reglen11entsb es lämmels.c
i lik nan de syft e, vilken även kunnat ni-ir som hel s t bringas till
:; t;1n cl u tan ringaste hind er a v vad som elj est m å finnas nödigt
au före skriva i avseend e å befordringsväsendeL
Förslaget om skriftliga vitsord om tjänstgöring, förslaget
0 11
1 hefälsövning sås.om befurdringsviilkor för kapt en och förstagt>t om s.kylcli ghet för b efm·clringskommi ssion alt angiva skäl~n för aU officer blivit i det upprätlade befordringsförslaget
lqrbigangen avstyrkas av marinförvaltningen.
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Ehuru marinförvaltni ngen ick e ingå tt p å ni:irm a re g,ran sk_.
ning av de av de sakkunni ga föreslagna ändringarna i r eo]e.
menlet för marinen, hava dock två av marinförvaJtni ngens le~u
möter ansett .s ig böra göra uttal a nden i vissa fall.
·Med avseende å de sakkunnigas förslag ont att vid b efO:r-d.
ringsförslags a Ygivand e läk ari ntyg i t vivdakli:g t fall skall in.
fordra s hava båda dessa ledamöter i .sak förordat förslaget, dock
med annan form uler in g än de sak k unnigas .
D en ena av ledamöt·e rna har diirjäm;Le ansett dc sakkunnigas :w ma rinförvaltninge n hiir onu1 b erörda Jörsl.ag i avs,eendc
å befordring:sko nnnissionens sammansä ltning bö:r a unders tödjas, va rj äm te han icke anselt si.g kunna dela marinförvaltningens bel}ink1ighe tcr m o t ·d e a v d c sakkmmiga för esla gna skriftliga tjänstgöringsvi ts·o rden.
I sammanhang h ~i rm e d iir vidare all erinra om alt tillfälle
Yarit berett för flottans officerare a tt ulbala sig om de tta sakkunnigfii.rslag, va rs inneh åll i vad angår de föPeslagna befordringsföreskrift- erna iir· av synnerlig betyd else för p ers onalen ar
officerskår en. Härvid har framgått, att de yngre ofl"icer a rna i
allmänhet shillt sig lY cksamma i avseende p [t rikligheten ar
sakkunniga s uppfatt ning alt införa ndet av vitsord o m tjänstgöring icke sk ulle menligt in verk a på k anualskapen inom ofl"i oel4sk åren, :s amt att det för eliggande förslage t s~ir.skilt på grund
av det ifrågasall'a införandet av tjänstebetyg vor.e av besk a:ffenhcl all, därest det bleve godkänt, liinda till skada fö r tjä n.sten.

Jag övergår nu tiU redogö,pc]s.en för ett organisa lions för ·
s.1ag av d jup t ingripande betydelse för amn en och marinen i
desiS helhet och särskilt för dithörande s ty nclscr och förva1l·
ningsorgan , nämligen

pepartementalkommitterades förslag till reformerande av
tant· och sjöförsvarsdepartementen genom en sammansJagning av de båda till ett försvarsdepartement och de
under vart och ett av dessa departement nu lydande
styrelse- och förvaltningsorganens sammansmältande till
enheter inom försvarsdepartementet.
Yacl be träffar dc k.ommi tlcradcs samm ansii llnin g Lm·dc jag

få er inra om a lt n ågra militära eller c ivilmilitära r epresentanter
fö:t' vnrc sig armen eller marinen icke ingått i kommitlen , a tt
den ene av de k ommi tterade vtil kan anses hava repres-enterat
ar me för valtningen, men har n ågon motsvarande repr esen tant
för marinförvaltni ngen icke funnits i kommitten, samt atl till
kom mitterades förfogand e varit s tälld a militära och civilmilitä ra
sakk unniga från armen och m arinen för alt biträda vid utarbetand e av fö rslaget till e lt för armen och marinen gemensamt
försv arsdepar tem ent, men att dessa dock id:c ägl alt uttala sig
:mga en de iinsk värd h e tcn a:v en smnm<anslagni ng a v lan t- och
sjiiförs var.sd epartementcn. Vnd si1s tn}i nmda förstärl-;ning i kom miL L{•ns samma l]sättnin g haft för inflytand e på de ta lj erna i
kommi tterades o r ganisa tionsför slag framg ~tr ick e elle r en dast

obet yd lig t av

kommith~ b e tänkandel.

Av den hi,s lo rik kommitt erade i s itt bctiinkand c ägn a t f rå gan om förs v.a rsdeparlemenl ens ·s ammanslagnin g finner man ,
all den na fr åga ick e varit frislåend e för sig och icke uppsl<t tl av
nn der a rens Joo p p vunnen erfaren h e l om. b e hovet a v en sa dan
n b"'s lank cn lett
mans lagning. Fastm er sy n es sammansla«ni
sam
b
.
Sil l ms p mmg frå n behov et av nya sta tsdeparlemenl och så lunda
l~aft till syf te atl på bekostnad nv den hitti,Jl s varand e organisa110il l'll med e ll depart ement för Yartd·e ra av d e bada försYarsgren a m a armen och marinen ulfin111a en möjligh e t a ll skapa nya
stat sdepar temen t dels för hand el, industri och sjöfa rt , dels fii r
sant f'ii rcl selanstaller och n llm ~inn a arbe ten.
1l tgående fr å n deras uppdrag »alt YCrkstiilla en all sidig
. gar , som an ao ·r·lllnas erfo r'.. lnn
.o
. g angaen
lin der-;iik nm
orant
cl c l l-e r··
l"1ga 1. s la lsclcparte mentens ge nom gru ndlag
"·
der)i<>·
t->•l ell er l amp
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faststä llda ind elning », haYa också k ommi tterade uUalal , a tt 1
(e
frågan om försva rsdepa rtemen tens sa< lll
ansett sig böra .bigna
o
.
ellre
mans l ~gnmg en mgacn de behand ling ·och alt de så mycke t h
då.
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emen:
depart
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.
rasllös t omorga ni-sera nde på å tskillig a h åll inom slalsfö rvaltnin
organinya
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teo.
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bri·ster eller huruvi da icke möjlig hel funnits alt förbäth a
nya
basis av gälland e organis ation. Astund an alt k01mma med
varit
nog
ofta
har
er
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den egentli ga drivfj~idern. Det har dock vid noggrm mt bedöförmande b osanna ts , att föränd ringar ingalu nda alllid äro
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Huvud dragre n av den ·organi sation av försvar sdepar temenm
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lanl
av
ing
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Inspek tören av flolian s övning ar till s]öss har i sitt den 19
n'mber 1913 avgivn a yttr,and e anfört huvuds akligen följ ande:
110
] liinsyn en till önskni ngar eller sympa tier, vilka i riksdag en.
ph
{]ess u t.sko lt eller annorl edes förut ullalat.s, h ade influer at
ökning
tmders
>>
elen
syntes
nom
Härige
.
1, 0 mmil terad es arbete
angacn de de föränd ringar, som m å befinn as el;fo.Pderliga eller
ag faststä llda ]nJ~m pli ga i slat:sd eparlem entens gelllom grundl
deln ing>> , .som varit de lwmm ilter a des uppgif t a tt verkstä lla, icke
bliYit objekli v och förutsi ittnin gslös och erforde rligbet e n eller
som komm itterad e
J~m plighe ten icke blivit de enda riktlinj .er,
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Kom mittera des åsikt, alt genom 1901
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un li kformi ghet och att delta jämte r egering:s,r ättens tillkom st
rtemen
rsdepa
försva
da
å
b
de
av
ing
dlerliill a t en samma nslagn
knings
anmär
han
finner
len , hcstrrides av Inspek tören. Tillika
-·
förmo
en
llit,
Yiir L a tt, enligt vad komm itterad e sjäha framhå
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111 ed >> förs Yarels enhe l·l iga ledning ", komrm er han till det r es ul -
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tat, alt dc kommillerad'es huvudskäl »försvarets enhe lliga lect_
ning ur militär synpunkt» h elt enkelt förbli,r en fras utan im1 eh åll, m en ägnad. att förvilla b egr eppen och därigenom även vålla
skada .
Vad angå r det andTa skälet: >> d e t planmässiga handhava 11 _
del av förYaltningen , Yilket s kulle kunna m edföra avsevärda besparingar», så anser han detta lika ytligt som de t för egående.
Bedan inl edninJgen av belänkandet syntes Yisa , att k 0111 _
milteradc, långL ifrån a tt utes lutande taga hän sy n till erforderliglieten och lämpligh eten av den av dem förord ade sammanslagningen av lanl- och sjöförsvarsdep artemenlen , i s l ~i llet tagit
intryck av dagspolitik och dimmiga fras er, vilk a anförts som
sbil för d e m ·es t vittgåend e ä ndringar i vår administration .
»l fo rtsättningen av b etä nkand et >> - yttrar Insp ektören_
)>söker man förgäves e l'ler en närmare ulveclding av dc militära
skäl , som fö,religga fö r ökandet av den redan mt föref intliga,.
av Konungen representerade enhetligheten vid försvarsväsen -·
dels ledning. Man finner i stii.llct enda s t en uttalad farhåga
för all de militänu myndighelerna icke sko la YCta at t i önskdird
grad samverka vid försvarels plan läggning och ull'örancle. >>
E nligt Inspektörens ~tsikt skulle fÖ'r.sYarsministerns uppgift
frä mst hliva alt utöva en kontroll erande Yerk samh e t och alt
tillrå da sådana å tg~i rder, so m han funne nö<händiga för åstadk o mmand e av erford erlig rMLelse i fråga om n yssnämnda sa:m\'C rkan, och skulle denna YCrk samhet alltså represenlera den
i)ka·de enh etlighe ten ·i ,försvarets led ning. Ick e ens d e lta mål
kunde n äs p å ·den aY komm ill erade föres lagna Yii,gen , ly ökn·ingen i en h e llit,~h e t bleY c m er sk enbar i-i n verk li g. E n .för lant- och
sjöförsvm·en gemen samt ans varig r ådgiv are komme alt: i större
ell er mindre grad sakna ·d en erford erliga sakkunskapen . All
giva eft er på for dran p~\ sakkunsk a p hos denn e k onungens rådgimre ans~'\g Inspektören ej kunna medgivas, då det gällde försvnrsvä se nd e l. Vad man m ås te fo rdra av e tt s ta lsr[lcl , som an S\·arar för endera ell e r båda försv arsgrenarna, det vore att sj~i lv 
s liindig l kunn a uppdraga ell er m ed sakkunskap bedöma rikllinj ern a för verksamheten inom de l honom und erst~illda 0111-
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och a tt i övrigt kunna å tmins tone n ågot så när bedöma
~le n1ili tära verkningarna av de regeringsåtgär der - slora eller
.' __ vil'ka av h onom LiH- el1 er a'v styrktes . Ingend era a v dessa
sill<1
fordrin gar skulle e mellertid - på grund av de s lor a olikheterna
meJlan lant- och sjökrigen - fyllas av en enda person, vare s ig
]Jan yore militä r eller civiL Kommitterad es förslag alt råda
]Jo t h ii rför genom alt und er eller vid s idan av den gem en samme
försvarsministe rn ansii-illa e tt visst .a ntal militära sakkunniga ,
avsed da al l m er eller mindre direkt tillhandagå k onun gen med
upplysninga r och råd , envar inom sill område, avvisas av Inspek lii ren. Dessa r å dgiv a re, Yilk as antal .skulle i fredstid uppga
till lm och i krigstid till tre, skulle få en svår och iimtålig ställnin g, då de ick e skull e beklädas m ed kon st ilulion ellt a nsvar.
>> E när anta le t råd g i vare i försvars frågor>> - s~iger han -' alli sa skull e enligt kommittera des förslag ökas från nu före rintliga 1\ a till tre:\ fyra, tord e det vara s \·å rl att v idh ålla det a\·
kom mitter ade ullalad e, m en icke bevisade påsl åendel, att en
större enhetlighet i försYare ls ledning skull e vinnas genom för S\'llrsdepar lemen len s - sammanslagni n g. Men om den i utsikt
sliill da ökade enhetligheten ick e vi1m es, kan givetvis y rkand et
p:l sa mman slagningen på grund av denna anledning ·e j längre
-~d el

id l1 all a s. >>
Da kommillcrade uttala s ig i fråga om Sveriges strid skrafters a n v ~i ncl a nd e för d e syften landets utrikespolitik utstakat
och diirvid säga: >> Hos oss hava h ~ir en och flottan end as t etl
mal , a tt upprätthålla lande ls n eutralite t och försvara de lsa mm a
i hii ndelse av ang repp, oc h detta m å l m ås te eft er st rii \' HS genom
enig sa mverkan i alla d e fall , då försnuet sa kriivcr >> , lun-a de
givit sig in på e ll område , som
~ syn tes d e t In spektören åt dem givn a uppdra ge t.
det
för
n
gränse
inmn
fallit
e
ick
nttal ande anför Inspekt öeralles
ommill
(;enl omol de tt a k
ren , a ll u trik espo litik en em ell e rtid kunde hyla 'om m å l och all
det dii rför bl eve nöclvi-i ndigt , att försvaret sa ordnades, att d es~
orga n isa tio n ej behövd e i alltför hög g rad följa u tri kespo li Likens
l'iixl ingar. D~irv id anser han , att, om försvaret vore e iTeklivL
111 0L \ arje slag av an fall , redan s:'\ mycket vore vunnet, a lt ~i ven:

1
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länder med långt s törre resurser än Svcrirges skulle få vara be.
låtna därmed.
Utrikespolit ik ens inverkan på den högsta försvarslednin.
gens organisation syntes därför blivit av kommittera de över.
sk a ttad.
D en be~ogade fordran på samverkan m ellan lant- och sjö.
s tridskrafter na i alla de fall, då försvaret så kr~ivd e, finge ej för.
rycka n ågondera försvarsgren ens verksa mh et, och vardera för.
svarsgr enen borde organiseras efter sin speciella n a tur och Sllla
särskild a kra v ulan sökande ·e fter lil{h e t m ed den andra för.
svarsgr enen för likh eten s egen skull.
Kommittera des slulsals, alt ·e nh e t i organisation en m ellan
försvarsgre narna borde eflers lrä vas p å grund av behove t av
samverkan m ellan de båda fö rsvarsgrena rna för efälle därför
Inspel.;:tören förhastat.
Att samförstånd m ellan a rm en och marinen i fråga om utbildning bord e i viss m ån förefinnas, del erkänner Insp ek tören,
m en han e rinrar på samma gå ng om att e ll alltför långt drivet
sådan t samförstånd lätt kunde leda till tidsförlust för endera
för.sva rsgren en och diirmed även till dess försvagande . »F restelser j. detta avseende skulle ge nom försvarsd epartementens
sammanslag ning lä tt kunna uppslå».
In spektören bemöter ej mindre k ommitterad es uttalade
åsikt, a lt elt land s politiska förhållande n och Jand els l ~ige, stor·
lek och beskaffenhe ten av {less gri:inser had e en avgö ran de be·
tydelse för organi sation en av den centrala krigsförvalt ningen,
ä n även den därpå grundad e meningen , att behovet av ett sär·
skilt försvarsdep artement intimt .sammanh ängd e m ed fr ågan
·om floLians s torl ek. In spektören har härvid för s tått de ],om·
milterade så, a tt, då dc funnit e tt sjöförsvarsc leparterment för
·Oss obehövligt , h ade de ock ansett Yårt land kunna nöja sig med
e tt h elt ob etydligt sjörf ör svar. Vad angår frågan om vår fiol·
tas lämpliga .s torlek , anser han , alt det icke ii1gått i kommitte·
Tades uppdra g att bedöma d enna fråga. Även om komm ittera ·
d es här supponerad e uppfattning i fråga ·Om fl ottan s storlek ntot
:all .sannolikh et och erfarenh el .skulle kunna bevisas va ra r iktig,

-
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bie' e den därav följande slutsatsen enligt h ans förmenande raka
n1otsalsen till den k on1Jmitterad e dragit. Ty ju mindre den
fl oil a yore, som vi förmådde underhålla, desto angelägnare vore
del alt tillse, att den i fred h ölles så effektiv om möjligt och att
den i k rig användes p å bästa säll. Intetelera av dessa mål skulle
na s genom försv a r sdeparteme nten s .sa mma n slagning.
:\[o l l'orm mitl erad es uttaland e, a tt »i etlland, som il' att anse
sa som e l t örik e, proportione n m ell an h ä r ·och fl olla m åste bliv:l
en ann an än i ett land , .som h ar långa land gr:i inser a tt fö rsvara >,,
och m o tde llautta landes tillämplighe t på så dant si:i tt, a tt därav
sku lll' h estyrkas obeh övligh eten av e lt siirsk ilt sjöförsvarsd epartemen t för Yårt land, invänder Inspektören , alt våra sjö griin scrs utsträcknin g och beskaflenhe t bord e, därest det geografi sk a läge l kunde ut öva n ågo n inv erkan på den föreliggand e
fragan, konnnit dc k ommitt erad e att f inna Sverige m er än de
fl esta a ndra hinder i b ehov av ett starkt ·Och s j ~i lvstiindigt admi n i~t re rat sjöförs Yar .
:\feel avseende å v_;:td kommillcra d e uttalat om den inverkan
stal shu dge tens storlek borde tillmätas vid frågans b edöm ande ,
papeka r In spektören , huru som arbetsbönla n inom Jq·igs.s ly r el:;e il in gahmd a växer i direkt pr op ortion till budgetens storlek .
lia n erin rar härvid om el en gamla erfarenh eten, atl det vore
liill an• a tt sköta e ll administrat ivt verk samh etsområd e, om me delslillgfmge n vore riklig, än om man m ås te anv~inda all m öda
för ~ll l få medlen aU r~icka till. För en liten .stat vore det diirl'ö r aY Yikt alt sakkunskap en i slörsta möjli ga uts lri:i ckning finge
f(Öra sig g~illand e inom krigss lyrels en. Delta önskemål skulle
ej pa ti llbörligt s~itt kunn a lillgoclos cs, cHirest försvarsclep artenw nlc n bleve sa mman slagn a .
Dc administrat iva fördelar, som enligt departemen talkom111 it ln acles 11 ppfn 1tning skull e m ed föj a försYarsdcp arlcmen Len s
sa nnn :1ns J,a gning, kunde enligt Inspektöre ns uppfa ttning i ngalun da uppväga de ol ~i genhcler, som genom sa mmanslagn in ge n
ko tnme att tlpps lå, diirest den föreslagna hopblandn ingen H\
ann en s och m a rinen s fön a ltnings ~ircnd en på \·issa cl eparl e1ll t'lllsavd eln ingar bleve genomförd .
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Att splittra de förvallningsorgan, som hade a lt sorJa föt·
marinens vidmakthållande, vore synnerligen olämpligt. Där.
igenom komme vissa mycket viktiga grenar av marinens för.
vallning, såsom sanitelsväsende, intendentur och kamerala äre11 _
den, att i regel bliva undersLända personer, som utgått fr ån
armen .och för den skull komme att sal;.na förmågan a tt uppbära ansvaret för desamma. Vidare komme svårighetei·na att
sanunanhålla marinens angelägenlh eter, v'iiken uppgift komme·
a tt vila på den av andra göromål överhopade försvarsmin istern ,
att vålla oreda och försvaga ledningen av del hela . Någon n yttig samverkan mellan de båda försvarsgrenarna, smn de kommitterade önskat åstadkomma, stode ej alt uppnå på det a y departementalkommitterade föreslagna sället. Ett ständigt m isstroende mot ledningen av de kombinerade lant - och sjöförsvarsavdelningarna konune all förefinnas· inom den försvarsgren, som icke kommil i åtn jutande av fördelen att få avdel·
ningschefsskapen lagda i h~inderna på personer ur dess egna led..
Slutligen finner Inspektören det ägnat ntl påkalla uppmärksam hel, a lt kommitterades bevisföring för lämpligheten av den
föreslagna organisationen, vilken sakna de moLstycke i de länder, .som. hade gemensamt lant- och sjöförsvarsdepartem en t,.
vore lika knapphändig och ofullstiindig som i fråga om de militii.ra skälen för departementens sammanslagning.
De kommitterades bevis för utförbarheten av de föreslr,g na
organisationsändringarna ~ignas vidare elt ingående bedöma nd e,
därvid Inspektören finner kommitterades utväg alt medels t särskilda sakkunniga medhjälpare tillföra den mindre sakl.;:mmige·
försvarsministern del stöd, som han icke kunde undgå aH behöva, föranlett till aH fiirsvarsministern ställts i bakgrunden och
hans medhj~ilpares Yerksamhet blivit mest dmnineraude. Någ ra
stora förhoppningar i fråga om resullalet av en elylik rådgivares
Yerksamhet kunde man icke göra sig. Så länge medhjälparna
YOre av sammn mening och så hinige ej fara hotade, kund e det
nog skenbart gä bra en li-d. Men då det giilldie all skilja meJlan
olika meningar eller a l t fatta snabba och a vgörande beslut, bleve
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-are l eJ· lätt alt bära för den, som för fullgörande av sill eget

·'In ~ 1

;.~d gintrekall vore hänvisad till att även ] kardinalpunkter lita

a and ra. Fara uppstode för att hos honom ansvarskänslan
för sl appades och den föreställningen uppstode, att ansvaret icke
vore ha ns utan deras, som skapat en organisation, i kraft av
,•ill.;: en han beklädde sitt ämbete.
Då så väl armens som. marinens ledande i r ii t t rik lning
Jll ~i s!L' med nutidens snabba utveckling betraktas såsom ständig t ak tuella livsfrågor och då det aldrig borde få inträffa, alt
omsorgerna om. någondera förs.v arsgrenen ens för en kortare
tid :tsiclosattes genom und er1åtenhet att sörja för den bästa möjliga ledning av dem båda, som stode alt erhålla, vore det av vikt
ntt un dvika möjligheten av den av departementalkommitterade
sjiih a hinlila situationen med en gemensam försvarsminister ,
enk om tillsatt för att driva fram den ena försvarsgrenen, därmed självskrivet försummande den andra, låt vara endas t genom
av bristande sakkunskap föranledd oförmåga att utreda och
fra mföra dess krav.
E n mi!nisterslyrelse i stor utsträckning skulle enligt Inspektörens ås~kt bliva följden av en sammanslagning av försvarsdepar tementen enligt kommitterades för.s lag. Till gemensam
l'ör svarsmini.ster komm e med stor sannolikhet att i regel väljas
en pol itisk person , och det kunde förutsättas bland annat att
kri gsmakten till följd härav komme att indragas i de inrepoliliska s triderna. Vådan av denna påföljd behövde ej närmare
lllYerklas.
Om det måste anses vara olämpligt och stridande mot vår
l'ör l'al lnings på historiska traditioner vilande grundvalar att över
hn Yn cltageL hos oss införa ministerstyreLse, så måste, si.iger Inspek tören, en dylik åtgärd anses vara i högsta grad olycksbri ngande, då det gällde försvarsväsendeL
Inspeldören anser det därför av vikt att undvika varje åtgär d, som kunde resultera däri, att krigsmakten ej längre skulle
kolllm a alt i konungen se den ensamt befallande högste krigshe rren .
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Efter uet Inspektören sålunda ägnat departemen talko
mitterades
förslag till
försvarsdepartementens ,s·unmansl·
cr _nr•
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• •
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denna mgaende .. knt1k,
slutar
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ull·1landet
'ltt
llan·
.
..
c c
' •
hyser den b~stamiCI.a o~ertygelsen, att d'örsvarsdepartementen ~
s~:nunm~~lagmng skulle mnebära ett avgjort försvagande av den
bogsta forsvarsledningen och därmed även en minsknin o- i ,o_
.
·1· ··
o \ar
nn 1tara kra 1t, som kunde bliva ödesdiger.

Chefen för marinstaben har ii yttrande den 12 septembo
1913 anfört huvudsakligen följande:
s
Ett oundgängligt villkor för åstadkommande av en saL
kunnig och opartisk utredning rörande den för vårt försva r s'
o
om lant- och sjöförsvarsdepartementens sam-a
n 'kt.
· 1ga f'ragan
manslagning till ett gemensamt försvarsdepartement vore, att
uti denna utredning deltoge personer, som hade närmare kännedom om förhållandena vid marinen ooh dess förvaltning, och att
dessa finge tillfälle att fritt uttala och framlägga sina på erfarenhet och sakkännedom grundade åsikter. Detta villk or ansåge marinstabschefen icke hava blivit iakttaget. De k ommitterade hade varit helt och hållet främmande för nämnda förhållanelen och den militära och civilmilitära personal från marinen, som av Konungen varit beordrad att biträda kommitterade,.
hade icke haft tillfälle att uttala sig angående önskvärdhe ten av
en sammanslagning av lant- och sjöförsvarsdepaTtemen len ell er
med and'ra ord om själva huvudfrågan.
Under av kommitterade dem meddelade förutsätt ningar
hade de militära och civilmilitära sakkunniga haft att u tarbeta
en del beslämmelser enligt av kommitterade givna direktiv, och
enligt vad framginge av betänkandel hade de sakkunniga från
marinen även i de frågor, där det medgivits dem att uttala någon åsikt, i regel hyst annan åsikt än kommitterade.
Alt kommitterades förslag under sådana omständigh eter
utvisade en fullkomlig oförståelse av de förhållanden under
vilka vårt sjöförsvar arbetar, och de krav, som måste st~llas p!t
dess förvaltning,. finner han icke förvånansvärt.
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J)e t mål, som i första hand föresvävat kommitterade, syn011om ha varit enhetlighet i försvarsväsendeL För att nå
tes ll
~
detta 1nål hade kommitterade föres1agit, alt sjöförsvarets nu"arn nde organisation bil för bit sönderplockades och inpassades i annens nu befintliga organisation med undantag av en
stYJllp ad del av marinförvaltningen, som fortfarande skulle få
finn as till i något omorganiserad form.
Organisationen hade dock ej lyckats de kommitterade bättre ~i n att de gång på gång måst betona, att, om det hela skulle
,,aå i !:1s ' ett ständigt samarbete och samråd mellan olika myn(tiah rter vore nödvändigt. Sjöförsvarels myndigheter skulle i
" för att såsom nu i ekonomiska frågor ha att vända sig
stället
till hloU en myndighet - marinförvaltningen - komma att
lyda under icke mindre än sex olika avdelningschefer, vilka
var för sig skulle utfärda förvaltningsföreskrifter, av vilka en
del skulle vara gemensamma för armen och marinen.
F örebilden till sitt organisa tionsför.s lag kunde kommitterad e icke ha hämtat från någon inom annat land tillämpad organi sa tion. Enligt' betänkandel funnes nämligen särskilda mini strar och ministerier för arme och flotta inom alla europeiska
~; l fttcr a v betydenhet, undantagandes Österrike-Ungern, Norge,.
Danm ark och Holland. Men till och med i nämnda länder med
gem en sam försvarsminister vore förvaltningen för armen och
fl ottan icke sammanblandad, utan flottan hade sin förvaltning
och h u dget helt och hållet skild från armens, och gemensamheten inskränkte sig till den gemensamma försvarsministern .
Skulle en gemensam försvarsminister komma till stånd, ansåge
marin slabschefen, att likväl marinens förvaltning borde hållas
helt och hållet skild från armens och helst utgöra ell ministeriu m eller departement för sig.
Marinstabschefen uttalar härpå följande tänkvärda åsikt:.
<h avsikten att förhindra en tidsenlig och nödvändig utvecklin g av vårt sjöförsvar, då är utan tvivel den av kommitterade
föreslagna organisationen ett steg i rätt riktning- annars icke.))
Så som en av de fördelar, vilka skulle vinnas genom en
salll m anislagning av föa·svarsdepaTtementen, hade framhållits.
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nlt elen beklaglig a rivalitet mellan vapnen, som alltför ort
komme tiJl syn es, genom ett samman förand e h elt viss t skull:
Yiisen tligen försvaga s och så småning om försvinn a.
Marinsta bschefen höll c emeiierli d före, at t en sund riva]i_
lcl m ellan försvare t s olika grenar vore lika nödvänd ig och nyt.
tig som konkurr ensen inom industrie n. Försvare t måste l1ler
ii n andra institutio ner uppb ~iras av e lt levande intresse hos per.
sonalen för de uppgi.ft er, som tillkomm e densamm a, och för.
troende till ledninge n. Rivalitel en sporrad e personal en till ar.
bete för försvaret s v idmakth ålland e och utv eckling.
»D et för sva r, som organise ras så a tt intresset hos persona.
len dödas, och som leeles sa alt förtroen det till led ningen upp.
hör, iir dömt till undergå ng .>>
Olämplig helen för marinen av atl iiga en m ed armen gemensmn försvars minister helysc r mtnr'insta bschc.f•e n vidare med
följande skäl.
Den gemensa mma försvars minister ns tid' skulle vid tillliimpnin g av kommitt- erndes förslag tagas i m1språk genom ständiga konferen ser m ed generalin spektöre rna och avdel ningscheferna samt deltagan de i .s ta tsrå dsber edningar och konselje r, för
a lt icke tala om han s niirvaro i riksdage n, i så hög grad att han
icke finge n ågon tid övrig för att sätta sig in uti <l e m å nga grenar av försvare t , för vi lka han vid platsens til'lträcl e vore främmande. »En p erson inser lättare vad som brister, då det gäller
fr ågor , som han förstår, än sådana, som iiro för honom f rämmand e.>> Laniförs varets frå gor , siiger vidare marinsta bschefen, vo re i allmänh et av enklare beskaffe nh e t och för elen utoms tåend e liittare alt siilta sig in uti än d en m ångfald olikartad e
fr ågor, som röra sjöförsva ret.
Den pås tå dda fördelen för sjöförsv aret att hav a en poli.tisk
person i stället för en fackman till s jöminisl er finner marinstabsche fen jävas av erfar'enh e ten fr ån d e sista tviinne åren,
d å en civil person varit sjöminis ter. Denna i molsatt riktning
gående erfarenh et anser marinsta bsch efen böra få tillskriva s
svårighe ten för a tt icke .säga omöjligh eten för en icke fackmail
.a lt jämt e skötande av de löpande göromål en m edhinna att till·

247 -

frag.or, som fordras för a ll
i d0n mångfald
(._
leda sjöförsva rets utv eckling. Givet\ is
sindi e dt'l ta bliva iin sdtra re för en person, som tillika skulle
Jed ~l la n t föPs va r et; och detta sa kfiirh å lland e k uncl e icke borteliJll iu cras ge nom att stiilla e tt flert a l sakkunn iga unel er honom.
,tv en mii nniskas arbetskr aft m ~t sl e ha sin begränsn ing och kan
ej.rii cka till alll ».
F ii lj de n blne a lt den gemensa mma försntrsmini~t er n , d iir est li an, såso m vanligen skulle bli fall et, vore civil ell er lant oll'i cer, icke opa rtiskt och s akkunni gt kunde bedöma sjiiförsva rets
in
s~itla sig
(..
t'*~
{3··cJ\.· li"·t
p 1111 ,a li ve rblicka och

1..

kr'U\·.

En fu ll go d och enhetlig ledning av lörsnuet crhö ll cs diir för ickl' ge nom a tt p~1 en mans skuldror liigga större arbetsbörd a iin han kund e hinn a med ntt öv e rbli c k~!, och siirskilt
skul ll' sjöfö rsn1rel h ärpå blint lidande.
.\l t vid en tidpunkt , då alla nationer ,.i.dtoge omfattan de al gär·d cr fii r stiirkand e nv si ll försvar, inom vårl land vidtaga
mg:t nisa lionsänd ringar, som l'iir längre tid fram åt konune at!
förla ma den viktiga del av dtrl förs,ar , som sjöförsva ret ut gjord!' eller ätminsto n c borde utgöra , ans ~tg e marins tabsch e fen
·olänt pli g t. I h i:i nd elsc en samman slagning av föt"svarsclepartemen il' n .såsom de n a v kom mi lierade l'iireslagi ts konune t iii
stånd, sku ll e niimligen lå ng tid l'örl'lyta och myck et a rbe te, som
eljest k unnat nedlägga s p å försvar ets ul\'ecklin g, behöva llll'ii ras inna n s~irskilt sjöförsva rels förvaltni ng konHn c in uti d e
nYa giin go rna.
l ele n kritik marin stabsch e fen h ~ireft er iignar kommill erndes l'ii rs lag till organisa tione n a v förvaltni nge n 11ltala r han, a t l
·det syn tes vara mer än tviv elaktigt , huruvida del vore tillrå dlig t
att, i ~ lii llel för ii mbcts,·cr k m ed d en själntäm liga s tällning inom
Slats l'iin altningcn , som arm e- och marinför v altninga rna nn in loge>, in l'öra :w försvar sminist ern heroend e departem cnt savcl elnin gnr, organi se rade p å säll kommitt ernet c föreslagi t.
För att tillfiirsiik ra enhel i ledninge n och sa kkunni g föredragn ing av marin en s fön·allni n gsä rendcn anser mnrin stabs ·elw rl'll, at t, vid en samman slagning av lant- cwh sjöförsn trsde1'i rl.<kri ft i Sjöväsendet.
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parlcmcnlen , marin en s förvaltning icke bord e sa mmanbland
as
med' armens förvaltning utan vara helt och h åll e t ski ld 1..lUll
,
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samt
chef
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en
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densamma
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eller under honom lydande avdelningsc h ef i marinförvaJtn ·In.
gen bord e för•eclraga m a rin ens förvaltnings ä renelen i statsråds.
beredningen .
Han utt alar vidare som sin uppfat tning a tt , om en ge men.
sam för sYa r smini sler infördes, k omma ndom ålen bo rde unde,konstitu Lionel IL ansvar föredragas a v genera laclju tanter, en fö,a r men s och en för· marinens ärend en.
l fr åga om den a v kommittera de fö r kommando målen föreslagna organisa ti on en a nm ärk er marinstabsc hefen, att denna
organisation skulle arbeta fö l"'lräffligt, om till ch efer för komma ndoexpediti oner al llid ut såges högre nfi'i eemr e, som i alla
kommando ärenden hyste samma åsikt som den a nsvarige mi ni stern. Om åter den n äs t Konungen högs te mil itäre befälhavaren för armen ell er marinen i d e frågor, där han såsom mili lär vor e specieiii .sa kkunnig, skulle våga h ysa en mot fö r'Svarsminist er n avvikande åsikt och inför Konungen förorda ell annat fö·r slag ä n som omfattas av ministern , s kulle Konungen
per sonlige n vara sk ilj edom a r e mellan den milihire bef~ilh a v a
ren ooh förs va r sministern. Att en sådan organisa tion komm eatt Yålla fr·i klioner och försvåra den enh et i ledn ingen, som
kommittera de sa lt som sitt m ·a l a tt åstad komma, finner marins tabschefen självklart.
Kommill erad es sam man slag nin g av fjärd e och femte h u\ udt itlarnas an slag till en sta t för fj ~ircle hu vudtiteln p å sådant
s~il l , att d et ic ke ~ir möjligt a U ur delta s lattfö rslag erhålla kännedom om belopp et av d e för sjöförsvaret utgåend e kostnadcma
ell er ans lagna med len , finner n1<:1.T instahschefe n vara e tt led uti"
kommitl erad es sträYan a lt inrangera sjöför svaret såsom ett vapenslag unel er armen, vi lk et så småningom skulle kunna nY skri Yas ulan a tt de lta sk ull e komma till synes i den gemensamma försvarsbud geten.
Då sa Yilt k~int intet annaL land i vä rl den med ordHat sjöförsvar hade gemensam budget för lant- och sjöförsvaret , a\ ·
1
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,tyrl,; er marinstabsc hefen den här föres lagna .sa mmansla gningen
·~\, de båda huvucllillar nas anslag.
\l a rinstabsehef en anse r, att förs va r e t sk ull e vinna p a a l!
fö r.s \·arsmi nislr.arna sysselsa ll e sig m era ·m ed sina departemen t
och till desamma hörande ä rend en än med politik , vadan del
rore Himpli gt alt l,;rigs- och sjöministrar na bleve rena fackmi nistrar och hade sä te och s l ~imma i sia tsrade l enelast då försr arsiirenden ell er elj es t m å l d~ir fiir ekomme, vilk a berörde
dera s befa ttning. Vid föredragnin g av utrikesä r e nd en borde de
jiinw iil va ra närvarand e. Hä rigenom skulle antalet leclamö lel·
i sta hra det, då andra frågat· ii n de, som berörde försvarsmin islrnrn as be fallning, föredroges , bliva en mindre ~i n enligt kom milterades förslag och sålunda ett av d e skiil, orn an för ts fiir
sammans lagningen av försva rsdepa rtem en ten bortfalla .
Vidare framh åller marinstabsc hefen blflnd annat, a tt chefen fii r genera lst aben oc h ch efen för marinstaben , vilka uneler
fr ed stid i samråd förberett och plan lag t stridskrafte rnas verk snm het, bord e under kri g n ii rmas l 11ncl er Konungen utöva led ningen av d e mobi1ise"i·ade st ridskra fterna .
\ fa ri nslabschefe n framlä gger slutligen e tt förslag till ordnan de! av planläggnin gen och ledningen av försvarsange Hig en het erna i vå rt land för all betrygga enh eten i försvaret. Ett
såd an t ordn ande föranleddes a v sak n a elen a v en institution ,
diir de av s ta tsr å dels medl emmar , vilk as ver ksamhet närma s t
berörd es av försvarels till s tå nd oc h krav, kunde överlägga med
och ko mma i direkt k o nta kt m ed annens och m ari n ens högsta
mi litii ra m yndigh eter , i förs ta hand genera lstabs- och marinstahs(' heferna , vilk a genom sin Ye rks am h et b~isl vore i tillfälle
att fr am lägga försvarets krav.
I e tt fl e rtal främmand e länd er inriiltade förwarsd1. d , bee av ministrar och högre mi litä ra ämbetsmän , kund e laend
stn
gas ti ll norm för en dylik institution i Yårt land.
Sa m man sä ltningen av ett eYen tuellt förs\·arsråd .skulle e nligt m a rinstabschef en s förslag b liYa:
sla lsminislern, såsom ledare a\· riktningen a v landels h ela
S<h ii l y l! re som inre politik;

-
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u Lrikesmin is tern, som för ledande a v utrikcspoli Liken l11 ås t ,
och de bris ler i ·t"·u ~e
ha k~inn edom om landets militära stvrka
S\'aret, som tilläventyrs kund e inverka på eventu ella åtgärder l.
. .
traga om uppträdand et mot fr~immande makter ;
krigs- och sjöministra rna för 1a tt båda skllllc erh å ll a den
k~innedom om d en andra försnusgren en, som erfordrades fö r
~1stadkommandc av enhet och samverkan vid ordnandet av land e ls förs var ;
finansmin is tern för atL landets skat tepoli Li k m å t te klllm a så
ordnas, att m edel ct·höll es för att tillgodose d e nöchänd iga utgifterna för landels försvar ;
generalstabs - och marin s tabschefern a för att framhigga rle
brister i försvaret, som i första hand behövde avhjiilpns , och de
itlgärdcr i övrigt, som vore erforderliga för fiirsvarets hå ll ande i
tidsenligt skick.
Dessutom - - s~ige r han - borde till försvarsråde ts överläggningar l,; unna kallas andra c i vila eller mil i tära mynd igh eter
för att lillih anclagå med d c upplysninga r, som prövades erforderliga.
Marinstabsc h efens övertygelse vore att genom tillkom sten
av e tt dylikt försvarsråd skulle med bibch flllande av särskild
krigs- och sårskild sjöministe r vinnas d c fördelar , som avse tt s
genom anordninge n med en gem ensam försvarsmin ister, m en
undgås d e >Olägenh eter, som ble\·e förenade med institutionen
>> gemensam försvarsmin ister' ».

sjömaktens inflytande på Sveriges historia.
Förr.lrng båll rt inför Sj öoffi ce rssäll sk apet i K a rlskr on a den G deccmher 1913 av u nde rlöjtn an t D. L and quist.

:Vlina herrar !
iir så vidsträckt och vittomfattan de, alt det kan
wn as n ua mindre lämpligt att sö,ka behandla deL i ett föredrag .
:\i1r jag nu ser tillbaka på de källor , som stått mig till buds,
kiin nn jag i synnct~hel en viss h ·ekan alt inl'ör delta auditorium
fra m triida m ed hesh1mda uttalanden . Det ii.r ju allmiint lw bn t h ur ofullständig ,_ja, rent ut underhallig , vå r sjökrigshist ori ska li tteratur ii r intill senaste t,i·cl ; Tornquists , Gyllengrana ts.
Hii eht riims ·och letterstens arbeten iiro ick e historiska i egent lig mt' n ing; de blott beskriva hiindelscrna i tidsföljd utan a\seen de a d e t inre sammanhan get, likna mer rimkröniko r iin
his toris ka Yerk. Små och stora .h ände lser beskri,vas om nrrl:11111 a1; ofta fram !"öras till synes betydelselös a detalj er i frii.msta
pln nl't. Jag tror· icke, att n :lgon , .s om Hist dem , därur kunnat
hii m ta vare .si,g intresse och beundran för Yår' sjökrigshist oria
elle r nagra hirdomar ·i strat egi och taktik. Dessa författare hii.ra
sku lde n - icke blott d ä rtill, att männ en av fack et ofta und er ska t la be tyd elsen a v eller ii ro ok u n nig a om vå r sj öm a k ts ul 1·ecklin g under förrlulna sekler - nt-an de ha ä ven fiirorsakat ,
all va r hislm·ia öv er huvudtaget , t. ex. Y:'l ra histori ska iiiro·
biick l'r, innehålla så litet om !lottan och dess betydelse vid olik:1
lill i"iille n . Denna hrisL i var litteratur har - sanw erkande med
Pli a\' \ara nationallfel: kri~tiklös beundran för allt utliinrlskl -~.i nrt vapn e ts mån lika om icke m e r b evandrade i den ulländska
' .iii kr igshistorien. Utan t·vivcl är den mångsidiga re ~in vå r egen
~fi tL ~imne
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och mycket liiro rik - men den ä r icke suen sk , dess de talJ.
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YTan få r olla höra, :ll l >> Sver iges historia iir dess konun.
gars "_· Att ~ii k a s:N11m a nfatta e tt la nds hela hi s tOT•ia i ett få tal
oPd a r e tt cl.Järvt tilltag; i varje fa ll k-unna d e orden ick e inneba ll a lwla s.ann,ingen. Det ii r id' e min a1v-s ik t att nii r•m are ino-n
b'
.. ,
l
l
o
pa oc 1 une e rso.,a denna Ge ij ers sats , jag tiJI.åter m ig att förb ise
d·e n oc h uppställer såso m tes för detta för ed rag: , swriges his toria ii r h et-rav~i ld e t s p il Os tersjön hil';toria ,, .
Det kan ic k e bestridas a lt k on un g~1ma kt e n i S veriae varit
~ir ick e konungar~as ord
och tank a r ul a n deras luu zdlingar som s p elat denna mil _ och
pil. d em har Öste rsjöns bcskafl'enhet a\ e tt fr itt ell er behiirs kat
hav ut öval e tt utomordcntliigl inl'lyland'e.

a ' görande fiir landets ö d en , men el e l

D e t iir min dre, säger Mahan , Pege rin gnrnas klukhet och
fiirutse e nd e, sum bestämt till h a\'e l grä nsan d e län dt>rs historia ,
ii n dessa länders l ~ige , Hlslrii.ckning och s kapn ad , folkmängd och
lo lkkara kt ii.r - med e tt ord , \'ad S'Oill kallas »ele naturhga Yill koren >> .
D essa naturliga villkor: landets liige , uhtriickning och skapnad , lo lk m~ingden och fo lkk arakliiren hiin,·isa Sve ri.g e till ha\'c l:
fiir f ram ~Ilskridande och llt\'ec.lding , fiir anfa ll och clörs \·ar.
D c n a tu r! iga v,illJ,on: n ha emeller l id icke allt id va ri l dc-~am m a . lnli·ll :'1r 1658 \ oro Oresund och Kattegalt danska farc.-:·111ho·J·1(:).,. • ]n till
tiJJ b'
' a lt e n , och ,-~\r landgriins var S \ 'H',.h och htt
•
1 7:20 - tal e t iigdt• Yi el l n er tal besittningar p a a ndra sida n Ös tersjön , detta lun va r S\'ensk t. Fö rs t ~1r 1809 erhöl l Jandet del
niista11 in suli.ira Iiige, det nu har ; :'u- 1905 hle,·o , j f ullt ens nmnlfl·
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)essa ti dsskeden måste kunna spå ras i historien om vår sji.i
och med le rnitorinHiir J n]· t [\' dess upp,g ifter förändrades
J1l<>' '

'

~

;in dr ingar n e .
J de n hislor iska utre dning, Sl()l[ll nu s trax ,fö lj e r , f'i.irbiga r
Amira l Colomb uttalar i sitt !Je-, , ,. tid en intill Gus l·af vVasa.
1
·:.·ii~Hi a, ti ll svens k a översa lla a rbe te om sj ö krige t, a tt man icke
taln om sjömakt :förrän mot s lute t av 1500-talct - da man
,
1 311
fi}r sl ku n d e bygga s.k epp för lä n g r e och \'idsträcktarl' opera tioner till sjös.s. Jag vet ick e om ju s t 1520-talet bildar n t1gon epok
m en .d et iir sii k ert , all
i u H s ke ppsbygge rit ekniks historia fö re de n na ti-d ~i gde vå rt land knappast ll'f1g10n nationell flott:1.
fj JW h aft sj(~fiirs \· ar från h ede nh ös , men i form HY ku s t!Ör SI- ~11' : i hii ncl else a ,· krig utrustade varje ske•ppslag im·i·d kust e n
cll farty g. Det \'ar Gustaf \Va sa l'örbeh ä ll c t att hiir , liksom

pa a nd ra områd en , vara nydanaren.
\Ia han a n se r, a tt beliO \' e t av en J'Io-tta uppstår i och med
oc h !Idl beror p~1 till va ron av e n nationell sjö h ande l. Diiri sa ;:·
riil (;u st al' " ' asa det för n ä m sta ·k ii le t a tt 11/Peckla J'lott a n . men
lwn ren s ku ff ode de första ti o skeppen a,· en an nan orsak : .för att
cn i ll' l'~l S tock h oil.m från sjösidan och därmed sl utföra befrielse' '" kl·!. Det är rät t egendomlig t, a l l flott a n sku ll e spela en s:1
stor 1 o ll ~i.,· e n i delta bcl'rielsekrig, .s om hörjade i ce ntrum -oL: h litvecklades 1no t periferien - - mol
mi lt iiN1e i landel ku sl n na .
Dt> l ~ir bekan t huru d·en s-kuld Lustalf adrog s ig till Lidwck
l'ii r d es sa fartyg var sd\r a lt betala och llppviickl e nwcke n or (l
och m is snöje i landet. Da lallmoge n skrc,· p:\ \:hen 15:25 l'll
hrl'l ti ll s in konung , vari fö r ekommer:
\'1i• Yilj mn ingalunda hiiref te r tillstiidja at t l fl e ra si ll'skat ter 'l ku ll e lägga p:'l k yrkor ell e r klo.st.er, pr~ister , munkar, k öps ta d sIlla n eller s ,·erigcs allmoge, medan riket ha ver ej m era gagn a,·
det ;,om kyrkor och S Yer iges a llmoge onyt teliga hekostnt II :I \ :t
Pa lwr r Sev erin Norrby i som ra s. J-lu'll' l i gge r 1111 i sjön. ril;e!
r:ch us s till s t or men. Gud förl a te Ecl'er , at t l gåYen h onom Iii -.
Inot d a gtinga n . . · '' (De t sis ta ord h iinsyfta på. en missly c knd
~.i ii l'X)le~lit i ~ n mo t Sevcrin Norr!J~·s l'iiste p:'l (;otland ar 1 5 :2 -~ l.

-
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Della uttalande innebiir en sknrp kni.tik - icke direkt av far_
ulan a\' l'lollans tuwänclning. Severin
tygsanskaffningen Norrby hade iinda sedan kung 1\rislians fiird'rivande haft sitt
J.
tillhåll i Visby och diirifran med' sina sJ.ÖriivarfartvQ OJWll
a
c: '
ren t a v förla'l11a t SYeri ges sjöhandel. A tl n limogen kände verk:
n inga rna a v denna >> ha ndebblockad >> fra m går nogsamt a" Orden: - -- >> Han ligge r nu i sjön, r,i,ket oc h oss till stor lll en.
(3ud förlåte Eder, a tt I gthen honom, lös mot daglingan- ---»
Del bör framh å llas all å r 1526 anf'iillos och h esegrades No rrbys
fartyg av en liten sYensk eskader .
Den verk! i,g a bely-delsen a,. en svensk flotta fram trädd~
cl'o ck först med utvecklinge n :w d e n sYenska handeln. Del är
allmiint bekant, hur Gustaf \:\'asa vinnlade .s ig- om näringarnas
utveckling; och den 'm ins·ta omsorgen n ed lnd es förYisso icke pö
sjöhandelns nch sjöfartens framdriYaJJde. Diir s lodo emeller tid
hindrande i viigen i dc privilegier, som reda n Birger Jarl givi t
liibec karne, vilka pri,·ilegier Gustaf \Vasa mol sin vilja tvungi ts
utstrii cka, för all e rhålla anstånd med sin stor·a S'kulds betalande . "Ylen det var ick e hnns avsikt all Jiingc finna sig i ekonomiskt ber1oende aY utlänningar. Det va r - helt naturligt -endast till .s jiiss, som denna eflerliingtade l'rihet kunclP- tillkiimpas. Under 1520-la lel och förra hälvten a,· 1530-talcl Hpps<tlles
Stalens tillgångar \'Or O dock kna,l)OCk en HklningsYiird flotta.
pas[ i d e l skick, alt konungen med dem kunde uppna del mål
han sa tt sig fiirc, iinskönt han JH'dsmältc och däPpä o ffrade
största delen a\· sill eget silver. Men hans unelers å tar bi trädde
honom. Riksens råd i Uppla nd förstärkte ~u· 1534 flottan med
"ett skönt skepp på 150 hister med folk , s kytt , krut och Jod >' ·
Likasa l'iir,s lärkles fiol lan !'rån Fin land och andra landsdelar , och
>> de gode miin i \ 'iis tergiitland , sii inom som utom !':'idel» ~l t ogo sig
<lll Himna >> e tt skiint skepp med en god jak t >> - en s katt , nHif'n1n ingen Ytll'L' s•i,g fattig eller rik finge undandraga sig. Ar
15:15 Jwnd e kcH1ungcn salund a utsiinda en floila på fem ton
större fartyg.
Detta är ntgick flottan ptt sill första stora sjölag. I förL'ning med 7 dan .~k- holst e inska och 6 preussiska l'art~·g ulgjcwdc
•

..
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den svenska flottan und er Måns Svensson Somes befiil en styrk:1
;11- 28 s kepp: en sjömakt, som i flera <'habbningar Yisacl e sig:
,·nra elen li.ibeck.s ka väl överlägsen. Dess segrar avslutade Gre 1.efejd en och - vad som var viktigare .för oss - bröto n ed Li.iJ>eck s tryckande herravälde till sjöss och över hand eln. Den
, 1enska fl·o ttan hade fåll sitt elddop ooh ådagalagt sin avgörande
[Jet yd else för landets existens , sjöma.k te ns inflytande på v~tr
hi st or ia l'ramtriidcr i hela sin vidd. Siriden om h e rravälde t pa
öste rs jiin .har börja t.
De t tyd liga inflytande på Sveriges st~illning, som lloltnn
1·isa l sig k u n n a 11löva, förmådde konungen att vidare u tY eckln
den . V id sin död :'ir 1560 eflerli.imnade Gustaf \Ya.sa en !'lotta
pa (i sto ra, 19 m ed elstorn och 28 små skepp, sammanlagt 5 i\
fart yg; d el var för visso e n av dc stiirsta flo.ttor som då fanns.
De nn a u ppväxandc sjönmk l i norra Eur·o:pa till d ro g s ig ock sh
utla nd e ts sto-ra uppm~irksamhel och förstärkte Sveriges politisk n
sliill n in.g. Ar 1542 deltog Sverige för första gången i den europ~ti ska konserten: detta å r <wslöLs mellan Gustaf \Vasa och
Fra ns I .i Frankrike ell d efensivförbtmd; Yid' anfall :'t den e n:t
ma k le n skulile den a nd ra b is tå med bl. a. 25 örlogsfartyg. Della
iir den förs ta a Y våra många betydelsefulla al li anser med Frnnk rik t•.
.l ag vill an föra några y ll Nmdcn <W Gustaf \Vasa om flottan:
itkL' l'iir att å dagalii.gga hans förståe lse av dess be tydel.se, ty den
1isa dp ha n tillrä c kligt i handling ulan för all framh å lla hur ö,·erl~·g a d ha n Yar om sjömaktens avgörande <inflytande pa SYeriges.
iide n.
.\ r 1523 yllrade han till .d e församl.nd c s l~ind ernn :
-- - - »1-[ade icke d c skepp \'arit , s:om jag skallade, ha·d e
kun g K ristian hart Lillil'iille a tt unds ii lla Slockholm, K~llmar och
Fin l:m d och had-e de ick e p<t ·denna tiden varit i svenskn händ er
som d t' nu Gudi d ess Joy äro ---.>>
L1 nd er vintern 1535- 36, då fiollan Wg Hpplagd i Land ~ 
kro na, sk rev Gustaf till Måns Somcs:
- - - Om vår sk cJp psflolla komnH' 1ragot ' ·id, det dock
ilt'n ~t llsmii kti.ge Guden fiirbjude, vore del så g:olt som hi:ilftei1

-
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förlorat a ,· Sveriges r ,i,k e och den skadan fin ge 1·i anlinge n sent
e ller a lclnig bot p å - - - . >>
•
t)
Ar 1542 s krc 1· k o rmnuen lill a ll S1·eriucs a!Lmon·e·
>> - - - Oeh e fl e r del all riket n ~isl Cuds hjiilp ge n 0 111
sådan e nye sedvaner ~"i r beskydda ! och beskät•ma l , atl man i
d en s ta·d där nu h å ll es clrå•pcrligl krigs folk , skön e skepp, bösser
och dirjcr, hålsmiin och annal, som rike! lill beskiirm för nöden
~ir, h öll gan s ka ringa l'olk , il e ra e n hop skö rj ebå tar och a nnat
prackeri , där ,·a rk e n lrös l e ller hj~ilp m e dföljd e; 1·a d gagn riket
av sådane ga ml e .~ed\'anor had e, d e l gin' Vi e der sjii h e till a lt
......

\_ J

hetänke.

Ja , delte iir del gagn , Sl()m rike! diirul~w had e. Fiirs l kiip .
männe n , som JIL kel till'fiira skul.l e sal!, huml e, kl iid e och an dra
nödlorf'l er lill riksen.s uppehälle , bleYo riiYade lill s kepp och
gods, folk e l k as lades iherb<wd och dr~inkt es som hlmdar: efle r
alle garm le sednmer s kull e r i:i kna s gode Lyckes oss lik\·iil efter
Vå rt förstånd , d enna icke ,·ara my c k e ! n y lli g.
H em, Yad skada fienderna gjorde p~\ d e f'allig e m~in, som
s ulte i skiirgarde n, uli gamle h e rr S len Slures Lid , i h er r S1·antcs
lid och nu se na s ! i lmge herr Slcns lid med r01·, mord och
brand , lu11·a d e d e t .förglöm!; il em f ö rhindra d es d e m d e res f isk t•
horllagan de d e ras hoska;p , uppbriinna rH les husen: d ess lik es va r
d e r dem bl a n el ·IHw sk l ipporna korn mo iiver , d r ii nk 1e el e «.lem
;;o m hundar - - Och sicill e Vi var l'iirs land ig s1·e r1 sk man all iin• nii g n , om
d esse gan1le .~ecll'anor v fl rl fiidernesla nd i sa millin n\'ltige
ii ro. - - - > >

Mina herrar! .Tag har liinge nog upp e ll tdlil mig vid dc
fiirs ln {\r li o nd e na ~~~· 1·a r sjiin wk ts lilh a ro , d ess gruncllägg ancle
och försia s larka ut vec kling . Tiden m e dgiv e r ick e, a ll jag i samma m å ll Ileha ndl ar dess iiden und e r de följande ~hiH rndr ade n fl.
.Jag lill å lcr mi g doc k all p ~1 pek a, all ju s t i d e nn a e pok a ,· d r
hur hrislfiillig l d e n iin skil,drals as vå r:1 ii ldre
flolias hislori a förfallare på omr:1det -- ligger doll m~·d.el som fiirljiina r ell
ulomorden tligl beaklanelc - ick e bloll av oss , hiir - ulan iin•tl

2;)7

. (lda vå rt folk . Sådana vår flo tias uppgifter . Yoro unde r
(ju sl<d. \Vasas lid , så d ana ä ro de i s lo rl sett ~in i dag . FJollan
sJ;ul lt' hå lla ku s ten fri fö r inkräktar e och h a 1·e t fiir h anddsför slörnre, den s kull e b a na v~ig för och sä k ers täll a d e svenska
u!vecklin! !. Vad iir viii fl o lian s uppgifl a nnal i
· 11 ('.rarnas
.
!l (··11 -1

~, ,

t

<.J

den d ag so m i dag

~ir 'l

Det ii r ~innu e n .s a k , mina h e rrar , i sa mband hiirm ecl. .J ag
(lar nagons liides se lt d e n upp g ift en , att Guslaf \ Vasas s kuld lill
[)ilwek- Yilk e n ju till större d e len hör föra s p å flolians ko n! q
_ u ppgic k lill en s umma , som i runt tal emots ,·arar trenne r/rs
Del iir siik erl igcn
sin k omster under de n n u lit/.
811 ensku stut
myc kl'l d,Firvl - möjlig en iil'en l'elakligl - att söka draga up p
en pa ra lell till nuvarand e lict i nn e encle a denna s umma -denn n pa rnle ll sku ll e föra cliirhän , all skulden till Liibcc k i Ya r< l
da g<H sk ulle e molsvara en summa

HY

c: a tr e l;()(trt s mi/liurrl

/;ru nor .
\'are d~irm e d hur som h els t - e tt i-tr siikerl: oerhiinla SY~-~ 
wlt• r möll e Gus.. taf \Va sa , d å h a n gr undl a d e oc h djiirl'! lrl rigl
,
,·ec kla cle den sl'enska s jömakl e n . Men han Yar ocksit mannen
all ii1e rkomma sv~\righelerna - m ed krafl c n aY s in iiYerlygels e.
De t ~i r för visso icke e n ren hiind else hloll , a ll han sa mlidi g l
ii r \ a r s lörs ic konung och elen s tii rst e fr~imjal'l'n :l\' s,·crigt."'

-

iirlo gs flo lln .

Pa d e n gr und Guslal' vVasa lagl hyggd (' Erik Xl \ T Yidare.
H:1r r nedlade en ul omord e ntlig o m so r g pa notl a n s trt,·cckling
ick e h lo ll Yacl m a ler ic len a ng ic k ulan iiY c n i !"raga om '(1ersc,na krl. de ss utbildning och ~..-k ess ki c kli,ghcl. li a n beliinades ockS:1
i ri k m alln h ä rför - !'rån och m ed den stora s ji")segr rn nr 156.)
ii'l'r da n skar och li.i beckare Yar d e l syenska herrn,·iild e l p :1
Osl ns jön obeslricllig l. Emcllerlid synes s jömaklen uneler del
nordis ka sju ars kri ge t icke h a uliinll del inflytand e, som riilleligcn
lill k!l m densamm a. Anledning en h ~irlill ligger till slor del diiri .
<III k on ungen ic k e n m ii n d e sin iiYerliigsen ,h el till s jöss fiir n ,·gö
rar H((' opc rali o n er: d. '· s. en otiensiY emol cle dan s ka iia rrw .
!)l' l hii r l'm ell er tid framhftlla s, a lt försl'arel av ,·a ra hlng:1 1taY<l ·

-
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randc lanclgriin s er mol Danmar k knappas t mcdgåYo en cl i,·er
sion mol Själland. Kriget ulm[irke s därför av nederlag tillla nd och segrar till sjöss, vill' a nyss ha kompens erat varandra , t ill des:
::lit dc b {tda folken utmattad e slöto fr ed utan avgörand e .
Tornqui st s~iger emellerti d i sin >> Svenska Flottans SJ·o-· t·ac' 'ba :
>> .·\r 1570 hilrskacl e Fl em ing h ela somma r en l·
- - ..
Oslersjö n ulan all m1gon fiende toreles visa sig; och clet är m ä rk .
ligt all så länge han höll sjön , visade cle danska s~imleb ud en
mycken foglighet , m en sa s nart han gått in i de svenska sk ä rep
.,
blevo de ~'\ t er pockand e. >> - - -Vi nmno i varje fall handelsf ri-h e l i Oresnnd och herra .
vii ide i Ostersjö n - faktorer av stor vikt för e n trygg ek onomisk utv eckling. Herraväl d e t i Ostersjö n var dessutom en n ödvii n dighe t, ty vi hade kort förut grundlag t vårt tran smar ina v ~il 
de, cl~1 Estland å r 156 1 gi,·it sig uneler Sveriges krona.
Ticlen IilLå te r mig ej alt n~innare hellandia vl'trt Ost e rsjö\'iildes utvecklin g . .Jag vill blott med n~igra ord beröra gru nderna och möjlighe l erna cl rirfiir.
Alla strateger äro ense om, all förbinde lserna iiro a ,· a vgiir:mcle \'ikl vid operatio ner vare sig- till land s eller till sjöss.
.\l[rl'lum säger d~irom i sill senaste arbete om sjöstrale gi :
- - - >> Förbinde lserna behiirska krigen. Alla m ilitä ra
fiirelag, n1re sig till lands eller till sjiiss, bero yllers l p tt fria
förbinde ls e r med hemland el ; o-ch fiirbincle lselinjen iir :w clubhell v [i r d e, emedan c! en van! igen ii ve n ~i r r el r ä Il linj e. Tillförse l
:w förr a d och förstärkn ingar samt fri rel6illlin je ~iro de (\·erme
nödv~incliga v iikore n för en flottas eller armes säkerhet . ,, -- -En a nnan auktorile l , d o ktor Julian Corbell , 11ftalar sig i
sitt arbete : Some Pr inciples or Nanll Stralegy :
- - - )) sjökrige ts mal ~ir all hehiirska fiirhind else rna till
sjiiss. >> - - Del skulle vara enkelt all anföra ett otal yttrand e n i sarm!11fl
riktning, men jag anser d e l obehövli gt infö r d e lta nudilorin nl .
I och m ed den tid d a Sverige p:\ allvar s~ilter sig fast pfl
andra sidan havet , framtriid er flottans b e lycl elsc som a!drig fö rr .
Den har ·förnl haft m å h iinda öven~igande defe nsi,· lwlyclclse ,
~)
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e r, för vår hand el och s ·jlifa. r t.
o J. o r l el t sl,ycld för ' ~n a kus L
. tH 1. u l b.
1
I oc h med 1600-!al el får den en utomord entlig o!Tensiv betydels e:
dell sk a ll möjliggö ra Sveriges utvec kling till en stormak t. U lan
den Ilade alla transma rina företag varit Ji,ka vackra driimm ar,
w1n de nu ~iro förflutna ve rkligh eter. För att tillgripa en lik nelse: a rmen var annen som utdelad e d e h å rda slagen, flolian
och liv . Ur d emw syn 1ar hj~ir lal, som gav dess muskler blod
pun kt förk laras Gu s taf Adolfs s tora h }ingi,·enh e t för sjömakt ens
t1eck ling. Han var en strateg, .s om ingen i d elta la nd före eller
11

l'rte r. och han såg klart in i framlid e n .
!l an tv ekad e dock länge inför övergång en till Tyskland .
lv sl)et ma anföras några a\ de ord, som fällde s ,·i d mötet i U
k.
Danmar
i
lV
Kristian
och
Adolf
Gustaf
ellan
bäck ar 1629 m
Danoch
Sverige
mellan
Sam la lel gällde ett eventuel lt förbund'
ma r\; fö r a\·värjan cle av d e n fara, som hotad e d e nordiska Hindern ;J från Tyskland , enkanne rligen \Valle nstein , kej sar ens
1t>rk t~· g.

- - - >> H. K. l\1Lt frågade på vad sätt denna storm tilltill
~ lu 11 d ancle bäst skulle för ekomma s och fiendens consilia
inte t gö ras. Snt rad e kommge n av Danmar k: sig inl e l annal med el SL'
iin sasom all sl~irka sig till sjiiss, alt h å lla sjön ren oc h s:'t myc kl'l v m1 möjligt fi end e ns skeppsby ggningar till inte t göra. -- H. K. M:t SYarnde det vara ell gott co nsi lium pro lemport•. men intet medel till siiker'hel. för frarntide n. - - - - Det
hiisl a co nsilium Yore att uppriitla en st:''ttlig arme och di·irmecl
ii1wga till tysk bollen. " - - -

Offensiv en var då redan besluta d!
(; uslaf Adolf ans åg sålunda Sverige vara Lillräcklirgl starkt
att haHa ick e blott en floila - som är fö rsvarSYa pn el -- nian
ii1e n e n arme, som iir anl'allsY apnel. Men, rådde han yjc] e tt
:tnnat tillfiill e, om Yi ic ke förm ådd e b elhålla vå ra besillnin gar p:\
:I nd ra si dan Östersjö n, "böra s,·enskar ne lägga s ig inom s ina
l'gn :t kl ippo·r och skär, h å lla en s tark flotta och leva sill eget
Ii, i si n endriikt d å ingen hilleligen m ed förd el skulle d e m
nnt a., la >> .

-

-
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Efter långa överhiggningar med Riksens Sländer :'\ren 16')
-B
bollen - Och
till tvsk
- 30 beslöt så Gustaf' Adolf alt öventå
.1
u
\nled'de därmed vå r slormaklsaera. I Haag, i genera lstalerna\
församl ing förkunnades denna landstigning med de stolta or.
11at
"Tärningen ~ir kastad; konunaen av Svericrc
den: - ·o
g·å tt - icke som Ca:> sar över Rubicon - men över del stora ,
,·ida havet. >> Tiden till å ler m ig icke a l t närmare heröra sjömaktens in.
l'lyl:~nde på dra krig under 1600-talet. Jag vill blott framhå lla,
alt !lottan - utom und er det danska kriget på 1670-lalet, sedan
den länge vanskötts - uppehöll de livsviktiga förbindelserna
mellan våra kämpande arnH'!er och hemlandet.
Krigen 1643- 45 samt 1658- 60 med Danmark avgjorde
av sjömak ten - vi·l k el ock ~ir naturligt, om man betänker de
håda ländernas geografiska förhållanden. Dessa krig äro dessutom synnerligen intressanta, emedan de illustrera de flesta strategiska och taktiska principer, som Mahan uppställl i sitt standardverk om sjöm aktens inflytande. Fredsslut.et år 1679 efter
de många nederlagen till sjöss mot den dansk-holländska flollan var utan förlust för oss endast tack vare Frankrikes bemedling.
.\v dessa krigs historia framgår även, att Östersjön icke
hingr.e ur europeisk synpunkt nu det avlägsna och obefarna
,·at len, so m det för u t nu i l. Det baltiska h avel övergick för
en kort tid ·Medelh<w e l i po litisk Yikt. Icke blott svenska och
danska flottor uppt6idde d~ir utan även holl~indska och engel·
ska; i spelsen för eskadrarna slodo sådana män som de Huyter,.
Tromp, du Quesne, Mon lague, kung Krislian IV, Niels Juel,
!\Jas Fleming, Karl Gustaf vVrangel och Clas' Uggla.
För att giva ett visst stöd at milt ullaland e om sjömaktens
d'å jag ej kan ulan s törre tidsulbet~· dels e und er denna tid d.r.å kl giYa en f'ramsUillning av fakta i logisk ordning - vill jag
anföra en del yttranden.
.\xel Oxensticrna skre,· till riksens ständer i nov. 1632 i det l;,ända brev, d~ir han meddelade konungens diid och gav
en överblick av li.iget med hänsyn därtill :
u
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_ - - >> Flottan, som iir Sveriges styrka, skall m ed all
till reds s-å mycket som n ågonsin
111 nk l f'iirf'~i rdigas och göras
ske ka n. >> - I in ledningen till de artiklar, som år 11344 utfärdad es av
förlll~· nda rregeringen heter det:
_ - -- >> Näst efter Gud hänger och består riksens för svar, vä lfiird och säkerhel på dess skepp.sflotta, ett välordnat
an1 ira li lel och ett gott sjöfolk >> . Kar l X Gustaf yttrade en gång: - - >> Rikets värn b ero r
mer :i n mycket på dess skeppsflolla. >> .;uslaf Adolf och Karl XI visade sina lankar i handlingar ;
den !lo lla den senare lämnad e efter sig är den .s tarkaste vi nå "onsin iig l.
De t ä r dock alt märka, alt fl o ttan s betydelse för riksens
"
fr amför allt låg i uppriitthållandet av förbindel serna mel iirn
1
lan hemlandet och besittningarna på andra sidan Östersjön, i
upp riil lhållandet av det herravälde i Ostersjön, vilket enligL
sli1n dcrnas åsi kt år 1678 >> av hedenhös uneler Sveriges krona
hö rt och lytt haver >> .
Med Karl Xll:s fälttåg träd er frågan om förbindelsernas
rikt i fö rgrunden . Under senas te ar hava stora ansträngn in ·
gar gjo rts atl försvara och förklara hans operation er und er det
and ra ryska fälttåget åren 1707- 09. Det ä r icke min avsikt
alt hii r uppsti1lla några för ell er emot i den frågan. Emellertid
krm de t icke fr ångås, a tt han bröt mot den strategiska regel,
so m de kreterar, alt förbindelserna med hemlandet äro ·a vgörande l'ii r en armes s}1kerhet. Sjiimakten gjorde dock allt vad
P<1 de n an kom för alt tillföra honom för.sUirkningar och eventu ell t be reda honom en relrällväg; och därmed är ock för dess
lid kom mande frågan avgjord.
~ [c d Pollava !'aller Sveriges slonnaktsslällning samman i
ver kli gheten - men i dåtidens sve n.-;ka opinion tyvärr lå ngt senare. Herraväldet över Öst ersjön glider ur Sveriges maktlö-sa
hii nde r; blott engelsk hjälp gör det möjligt för oss alt under
kri gl'!s sista år avviinda de svåraste olyckorna från del egna
landet. År 1712 voro vi dock ännu tillräckligt starka och djLirva

-

-
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för a lt kunna s ~itta stenbock m ed ' s in arm e 0\' er till R L.i cte 11
"' •
...
icke hell
l ten t1'Il S.JOSS,
M en sva g•1e
som sedan framträdd e ' Iåo·
C!'
" .
.
•
•
.
d1rekt 1 mate nelen , ty v1 ägd e e tt stort antal användba ra lin·c
J
. b .
.
t
l
u an 1 pennmg nst och manskaps brist ; dessa håd
.~ ~epp a
·Omständi gh e ter ve rkade kraftigare , ju Hingre kriget led.
_
up
ig
rikt
tillsynes
i
1715
r
å
Ehuruväl riksen s ständer
ptl .
.
s
.
l' l nmg
å
kraftiga
krävde
av venges ve r ,;liga läge, som nu
at
gärd e r i deJ'ensiu riktning - fö rklarad e, att >> flolian .s kulle före
allt annat skaffas å t, efter som d~ir.p å i å r m est ankomme r, och
sa \'~il armen s om allt a nnal st å tillbaka >> blev i grunde n icke
my c ket utförd', utan tvi vel därför att konungen , som kort
därp å kom hem , }innu n ~ird e ofl'e nsiv.a planer mol Dan mark
och Norge.
U nd e r d c följand e åre n liimnade l'lottan knappast Karlskrona - och del had e m å hända icke li eHer m edfört annat än
nya förluster , ty vi had e till l'i end er ic ke blotL Danmark och
Hyssland utan ii\·e n England oah Nederliind erna och örlogsra rtyg fr å n d essa länder beh}irskad e nu Ost ersjön. Men som
\·anli g t Yicl allians e r b leY o !)lanerna m å n2·a m·c n hanrllin(ja ru

'

i:)

na få .
Att s tällningen trots fiendernas varsamhe t i avgörand e opera tion er ick e var ly sande l'ramgå r bl. a. av e tt uttalande i mnj
1719 till drottninge n från stationsbe hilhavaren i Karlsk rona ,
l'rih erre Cla es Sparre.
- - »J ag förtig er el e n iiran Danmark annars kunde berömma sig av att i inneva rand e n r ha\·a inneslutit så
E . K . M:jts hun]l(lflot ta i Karlskron a som eskad e rn i Göicborg och n ~imn e r a ll enast den skada E. K. M :j t och
d ess rik e diira\· h a ver att fiend en fritt och ostörd i Ostersjön
far agera. D enna skada b estå r ick e allena s t cl ~iri all han infcsterar h ela sk å nska och bl ekingska sjökust en sa mt Olancl och
har tillfälle form e ra sig allehanda dessein e r pa Gottlm1d -utan man lämnar i hans cliscre tion att taga och uppbr inga såviil de hit i.irnad c och med a llehanda nödige varo r lastade
koopYerdi esk eppe n som alla d e m Yilka m ed s\·enska effekt er
i fr å n d e tta rik e t a Ysegla. Varandes detta i n tet nog, u tau milll
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<'i\·er h onom även eU öpp e t tillfälle att hindra all inrikes com~1 er cie sjö- och stapelstäd er em ellan samt d e n tillförse l av pro viiln l, ek evirk e och allehanda materiali er som till hela rikels
]Jäst a, h uvudverk e ts upprätth ålland e i Karlskron a och state ns
con se rYa tion år oundgäng lig. » - - .J ag vet mig icke någonstäd es vare sig i' sv ensk eller ulJiinclsk sjökrigslit teratur ha mötL en samtidigt så klar och kort filil ad framställn ing av sjöförbind els·e rnas vikt , a v sjömakten s
infl yta n d e. Lyckligtvi s - ur e n viss synpunkt - låg sjöha n deln tmcle r d essa olyckliga å r näslan full.ständi gt nere, och d e n
da n ~ka blockaden av våra kuster våHade oss ic ke så myc k Pt
;tdJI'iick , som möj ligt varit under andra omständig h e ter.
Cnd e r å ren 1719- 21 upprätthö ll elen svenska flottan -omsi der å ter delvis färdigrust ad - i förening med en e ngelsk
eskade r h erraväldet i Östersjön. Vi'l ken betydelse de tta faktum
in nebar framgå r knappast av d en svenska histori en så som d en
hitt ills .s krivits.
D el kan förvisso ~e ke nog l'ramhålla s i detta sammanh ang.
att sjömakten s inflytande ona är av sådan art, att dessa verkni ngar icke ligga på ytan. Krig till lands avgöras mere ndels
grn om h å rda och blocliga strider av människo massor mot män ni sko massor, vi ik e l m åste tilldraga sig folkens uppmärks am he t. N är ing a strider intr~iiTa, mist er kri.get för de fl esla allt in i rcsse , h elt få göra .sig besviir m ed all eft e rforska orsakema
hii r til l. Om vi undersöka det stora krig m ed Ryssland, varom
det n u är tal, finna vi, att eft er 1714 inga större drabbning ar till
lan ds }igd e rum - oc h dock fortgi ck d'enna kamp tinnn i s.iu
ar ! I och m ed slaget vid Storkyro å r 1714 var Finland förlorat
l ii r os s, zaren var framm e vid Oste r.s jön, så väl där som i pro ' i n ~e rn a sy d om Finska viken. Vad h ejdad e honom , el en mäk tige, som had e allt för krige t nöclviincligt: p e ngar, e nvåldsma kt
och ii verlägsna str idskrafte r ? - Havet ! D e n ryska linj e flottan
had l' ä nnu icke vuxit upp till d en styrka , a tt d en kund e mäta
sig llled den svenska. Men alll efter som Lid'en gi ck, skapade
zaren de nna för krigels HYslutand e nödvändig a faktor , och hade
icl,;p a r 1719 vi Htlt fred m ed England och hjälp aY dess örlogs 1'irls kr:i ft i Sjöväsendet .

l~
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fartyg, så hade - jag tvekar icke att nttab det bestämt ....._
Sverige sn art blivit invaderat och förlorat sin frihet, för tillfäJ_
Jet åtminstone. Den sjömakt, som under de föregående seger_
fyllda år en burit svenska armeer över till glänsande ävenivr .
frä mm ande länder och utgjort deras förbindelselänk med' h~ill~
l.'lndet, träd~de nu fram - fortfarande utan vapenlarm - och
gjorde sin enkla plikt: den räddade Sveriges rike.
Kanske det bästa beviset för sjömaktens inflytande på hiincle]serna under dessa år år följande:
Så .snart tidningen o1n svenska örlogsfloHans u tl öpa nde
från Karlskrona hunnit Lill Slockholms skärgård, försvun n o allrt
på härjningståg stadela galärer därifrån, och så snart den engelska eskaderns inseglande i Östersjön blivit kiint av ryssarne.
övergåvo de genast den fasta position de intagit vid Ledsund i
Aland's .skärgård, i det galärerna seglade till Abo, Heval och
Petersburg samt örlogsskoppen inseglade i Hevals av 22 2 kanoner och mörsare skydelade hamn.
Tiden tillåter mig knappast att närmare ingå på dessa
krigs år, hur intressant de t än kunde vara. Huvuds u mm an av
dessa år var, att det svensk-engelska herraväldet till sjöss förhindrade alla ryska landstigningar i stor skala nue .s ig i det
egentliga Sverige eller på Gol land (vilka operationer av zar Peter voro p lanerade och f'i.irheredda) men däremol icke k und ~
förhindra smärre ryska h ii rjn inga r längs Norrlandskus ten huvuclsaldiigen av det skä l a ll för lokalförs.var liimpade sig nära
nog uteslu tande sådana fartyg, som vi då icke ågde mycke t aY,
nämligen galårer och k'anonslupar.
I detta sammanhang mnslc en sak tydligt och klart framhållas: det engelska h errnviiid el i Ostersjön var obestritt-, fienden ville icke sticka ul till sjöss aY fruktan för nederlag, den
släppte initiativet, som a nnars iir den underl~igsnes mäktiga
bunclsförnml, och övcrga\· h ell och hallet alla tankar p[t invasion
över havet - det unr i'ngen strid om herraväldet till sjöss.
Jag har Yclat framhall a de lta, särskilt emedan jag tror, alt
den allmänna meningen om dessa krigsår .såväl som om åren
försåvill den »allmiinna meningen » har någoll
1808- 09 -

.:jnn edo m om samma års sjö k rigsoperal io ner - resonerar pLt
'' "efiir följande siilt: Ja, det är mycket sannl, att sjömaklen
till v
,,.:inde invasioner, men elen k u n de det bl o l t emedan elen
H' '
uor fiendens betydligt överlägsen! Del ii.r just elen slutsatsen
so·Jll jag vill fåsta Eder uppmärksamhet på, mina herrar.
Det ~ir mycket sann!, att vi genom herraväldet till sjöss
had e u n.clgålt alt se vår egen jord i främmande händer. Men
]lnr hade vi vunnit detta herravtilde ? Genom strid? Nej, genom fie ndens orörlighet inför överliigsenhelen - ren L u t: ge-·
fie ndens Jeghel! Hur had e det gått, om den oss försva0 0111
ran de sj öm a k ten varit underlägsen ? J o, d å hade ha Yet från
hörj an va rit ,·ad Colomb kallar indifferent - en eller snaran·
liera slricler hade fåll avgöra saken, då först hade det blivit
sjökr ig i .e gen tlig .bemärkelse och fiollan hade fått spela en ak !iv roll. .Jag Lror niistan man måste beklaga, att det icke gid:
diirhiin, ly dä hade t1ottan haft en större plats i det allmänua

1

med vela nde!.
Man tror, med elt ord, på många håll i vårt land, alt sjökrig iir ren addition o~l~ .subtraktion: den flolta, som har fler
kan oner och slörre tontal , är överlägsen och sålunda mästare
pä haYe t - den som har färre kanoner och mindre tonlal får
-tan na Yackert i sin hamn eller - skLirgård och låta den andra
göra Ya d han vill.
Hu r i all rimlighets nalJ11n kan man tala om sjökrig ulan
sjöst rid er'~ Men å andra sidan, om elen i materiel underlågsn e
iiven ii r den i anda och initiativ uncler!Ligsne, ja, då - men cb
l'ör st - bli sjökrig malemalik! Men varför skola Yi följa rys sanws exempel från 1719 ?

Al l! nog vi ~igcle under åren 1719- 21 herrav~ildet ii Östersjiin . )den dellavar ju en stor framg~'mg för oss- Yarför förlorade Yi då s:\ myckel i freden '~ Helt enkelt därför alt ge nletnot l'l llancl sftsom Hyssland kan sjömakt blolt spela en defensiv r nll - om icke sjömaklen har landslridskrafler alt bana väg
!'ör. De l g}illde ju för oss icke blolt att försvara del eg na territori et - elen uppgiften lösle sjömaklen - ulan det gälld e äYen

-

-
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all å terlaga la ndamären p å a ndra sidan have t: (l'i.irtill krävd es
en a rm e och - p engar. Fi ägde ingendera , j"iend en bådadet·n
utgåc ngen var given: Sveriges besittningar liings fiendens
kust gingo förlorade.
Så var d å det stora nordiska krig.e l bragt till e tt slut. Det
gällde för oss att å teruppbygga. Tyv i-irr vill e man iiven å ter.
vinna , och de t är en av de mindre tilltalande sidorna i 1700.
lalets s,·enska historia: dessa om ogna försök till revansch e _
hur dessa försö k rcsullerade i - i biista fall - stora on ödiga
uppoffringa r a v folk och materiel utan någon som h elst vinst.
Flottan spelad e under h ela århundrade t en stor roll i för.
svars,·e rk e l liksom i anfallsplane rna. Råde ts och ståndemas
protokoll inn ehålla m å ngenslädes uttaland en om fio llans belyd else: man tilldela de d en i allmiinhel d en ojiimförligl f rämsta
platsen i försvarssyst em e t." Ulan f\·ivel iiro erfarenh eterna från
det stora krige t den fii rniim sla or sak en till denna för n utid ens
svenskar så egendomlig t friimmand e uppfattning . Vid byggan.
~Ci e l av fartyg utgi c k man fr å n d en s. k . egalise ringsprincip en -vilken spelat en stor oc h ödesdiger ro.Jl i Yår sjöstrategi under
fr eds tid. D enna princip innebar, att d en sv enska flottan skulle
,·ara lika stark som dc bästa andra vid Östersjön tillsammans
- ell er å tminston e ~ika med den starkaste av dem . Genom be.lydande uppoffringa r ell er m ed fra nska s ubsidier ly ckades man
på del h ela taget 6i tt v~il uppr~ilth å lla denna standard. Men
Jlollan 'l ed sedan gammalL a v e tt farligt fel: p ersonalen , sä rskill
m anskape t, saknade utbildning och sjömanskap . Tillgångarnfl
uppsluk ades av nybyggnad och und erh å ll - fiign om eus någo t
bl ev övrigt för övningsiind amål.
Ar 1788- 90 års krig m ed R yssland blottar de nna och andra brister i frihetsliden s och Gustaf llJ:s fl o ttpolilik. Pers-o·
nat en var utan övning, lednin gen var dålig - ick e minst allra
högs t upp . Personligt mod sakn a des icke, ej h ell er god vilja
till strid och seger , m en dessa egenskaper h os bes~itlninga rn a
- från amiralen och nedåt - kund e ej göra srig g~illande gent
emo t bris tand e erfarenhet och underhaltig krigsledning . Hade
fl o tta n haft en skicklig och b eslutsam amiral utan andra ord er
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iiil nll e fter b~ista förm åga förgöra fienden, h ade krige ls utgång

Emellertid skvd..,.e 1·li!:!en blivit en annan och mer lvsande.
J
Sveriiges kusoperationer
sin1
fTen
o
ina
s
genom
dade sjömaklen
- en
sflottan
skärgård
ter, och slutligen vann dess bihang
nvgiirande oC'h ],rige l avslutande seger vid Svensksund .
Pa 1690-lalet och under å ren 1780 och 1800 ia kttog Sverig(~
jäm te öv riga makler i norelen ""äpnad n eutra litet» . Det giillde
all sk!·dda den egna h andeln - siirskill exp·o rt en - ge nt em o l
En glan ds krav på räll att beslagtaga godis tillhörigt dc mo l
hen ne fientliga nal ;i on erna och gentemot h enn es förklaring al l
skep psbyggnads mat erial och spannmål voro kri gskonlraba nd.
])en sis ta gången as de tre, då d en väpnade n eutralite tens mak ter indirekt gingo Bonapartes ~irenden, ingrep E ngland m ecl
rapen makt för aU .-;kydda sina egna intressen och lyc kad es
uppliisa sa mmanslutni ngen i norden. Vi had e dock dessförin mm lik so m Yid dc tv å första tillnillena nmnil en utom ord entlig,
om iin tillfällig utn:-ckling av vår sjöhande l speciellt den utrikes

s tt~

L'

u

rrnk lfa rlen .
.\ ren 1808-09 återupprepa s i stort sett händ els erna fr:\ n
171 9-21. Den m est framtr ~idande likh eten är , alt vid bada
till!"iillena iir del en engelsk cska.d er , som i för ening med de n
sYen ska flotta n upp r ä lt h å ll er h err a Yäld e l i Östersjön och di i rmed - också ulan svärdslag - förhind'rar utförandel a ,· itwnsio nsp lanerna. Ar 1808 hotad e en större fara ii n n ftgonsin sy d riist ifrå n, i Berna:dotles arm e, som stocl' färdig p:'t de dans krt.
iinr na a lt öv e rga till Skåne. Men den engelska es kad er, so m
iiYcni n lrat i Göteborg, jiimte e n SYensk es kad er !'rån K:nl skrona så gade sig ut genom is en och Jågo bäda omedelbart e fter
islossn ing i Sund e t. R edan den20mar s kl111de k on ung Fredrik
\' 1 i Danm ark skriYa: >> Sjä11ancl kan allt så a ns es s:'tsom block crad oc h inga eller inte t h opp rinn es för landslignin gen i S kå n·c ».
[ npri l samma år h a de ryssa rna invad erat Gottland - m ell de ·
ras ,·istclse diir bl eY ];;ortvarig, ty omedelbart eft er de l und cr riit tl'l sc om överfallet inlupit till Slockholm, beordrades e n
s1 l'll sk eskader fr å n h a rlskrona a tt m ed 2,000 man trupp er
0 1ll hord' a Ygå och å terla ga ön .
Förelaget blev - m ed stöd a ,·

-

-
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d et n y ss e tablerad e herrnväl det till sjöss - en mil i!tirpro 111 ena d.
o
c
. ater
. l e s1g
laga nd e L av A land s skärgå rd vara
L J']~ a en l~e l L VJSal
I ck e nog härmed. Fruktan för smärre S\'enskn Ja ndstignin ua:
lii ngs Finska Vikens och Ostcrsjö provinse rnns kuster hu 1~tl~
närm a r e 100,000 man av d en ryska armen. Della ~ir fra 111 för
a llt ::ml ecl~1 in gen till, att d en r ysk a operat ionsarme n i F inland
si"illan Ö\'ersleg l 5- 20,000 m a n .
Det lå t er on ekligen en s mul a egendom ligt, n ~ir de n ryske
iiYerbefå lha\'aren i Finland , general Buxhövd en , Yå ren 1808 fö r.
kl a r a r , alt »Finland s lyckli ga unel erku vande h a r tvungit oss alt
ii ver gå fr ån anfallskr ig till försvarsk rig>>. Vilken kan anledningen va ra till denna o mk as tnin g i ryssarna s s trateg i? För>> den
klarin ge n ligger i ett mmat uttaland e av Buxhövd en indernas
lr}
s
för
edel
m
ga
verkliga vårens inträde fordrar kr>af ti
försv ar>>. Det var åter igen sjömakle n, som h ejda d e ryssa rnas
offensiv och hylle den i d e fensi v. - Det m ås te alllid fö r en
förs,·ara nde hliva en sd\r, s tundom olöslig uppgift att p å för hand ana sig till d en punkt - utm ed en lå ng kust, vars vatten
en fi ende behärsk ar - mol vilken stöten skall komma.
Buxhövd en skri,·er vida re, sedan han tillbakas lag it landstigninge n vid L em!o il juni 1808:
>> Vad bör j ag und er dessa omständ igheter fötetaga, om
d es sutom engelsn1 ännen förena s ina krafter m ed sve nskarnas ~
Herra r på have t böra de kunn a före laga n ågo nting m era än
cl e lla för sta pro,·, d å jag d essutom~ har em o t mig e n mån gclubh elL överlägs en Jant a rnH~ >>. (B. syftar h~irv'i~d p å d e sve nska
trupp e r, som kunnat undnua s vid' norska gränsen. ) >> Med sill
s t·ora a ntal trupp er kunna d c göra sk e nlandstig nin gar på två i1
tre ställen m ed' 1,000 man p å varje , för alt d~ir vi ej vänta dell1
utföra en verklig landsti gning - och p å så sätt avleda vår val' samhet och genom a tt kringgå oss på alla h åll , [\·inga oss a ll
Eimn a d e platser, som vi b åde önska och m ås te behålla . >>
D et var siikc rligcn ick e Buxhön lens förtj~inst, a Lt kr iget icke
ulvecklh d e sig Sll, som han fruktade . Anledn ingen cl ~ir ti ll bör
sökas i unde rhallig krigsl edning p å den sve nska sidan; den sisiC
e n v:1ldsko mmgen bä r el L ej ringa ansvar.
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Sl ull igen i augusti 1809 ulförel es en op er a tion , som - nlltid
effek tiv - äv en är läll utförd, d å man beh}irsk ar hav et. Jag
sdl ar hiirmed på elen svensk a lands tigningen vid Ralan, vilken
_-_ utfö rd i den ryska armens rygg, avsåg all avsk~ira d ess för]Jincl elsc r bakåt. I vad på floHan ankom , ulförel es denna opc ..
;·a tion mönsterg illt, landstign ingsst yrkan å ter blev slagen.
E)llc lle rlid drog sig' gener al Kamensk i tillbaka ä nd a till Piteå för
alt fiire ko mma e tt andra wenskt för e lag mol hans förbinde lse.
Hiirmed avslutas d en na korta översikt av sjömakt en s in f]\'l a nde pä Sv eriges historia . J ag återkom mer till elen tes, jag
Oster j börja n upps tä lld e: Sveriges historia ä r herr av~i ld e l s på
enkelt,
lika
bevisas
es
t
e~ma
d
icke
kan
gen
sjön his to ria. Visserli
som om d e t g~illcl e etl: leorem ur Euklides . Emellert id synes
mi g fö ljande sa mmanfa ttning av ~imn e t vara fullt giltig:
1. I och m ed befrielse verket framträd de beh o ve t av en
sjii mak l för försvar och h a nd elns skydd. D e l blev nödvänd igt
all de nna sjöm akt iig<!e h en a vällde på Östersjö n för frigör else
fr an li.ibeckar ncs tryckand e hand elsvälde.
:2 . I och med förvärYa nd e t av landa mären på andra sitl:nl
(i ,tel'sji.in blev h erraväld et på detta vatte n nödvä ndigt för npp rii Il ha lla nd e av förbinde ls e rna m ed dessa n ya prov1ins e r.
:3 . I och med ned sjunkand el till en makt av andra ran gen
ble, s, erige n ödga L all söka bestrida en fi ende herrauiil d ct till
.s,iöss. Detta två ng gi.iller ~in i da g. Den som b ehärskar ha\'Cll
om kri ng Sverige, behärska r SYer ige. Må vi ick e glömma d e lta
hisl nl'ie ns vittn esbörd !

-

-

270-

Ett sätt att till sjöss överbringa bogser.
kablar mellan 2 fartyg.
(Insänt.)

Vid vissa tillfäll en förefinnes behovet av atl till sjöss pä ett
enkelt siilt kunna fr ån e tt fartyg (A) överbringa en bogserk abel
till e ll annat fartyg (B ) ulan all am·ända sig av b å t.
R åder stiltje, kan fartygel (A) gå fartyget (B) så nära, alt
man med en smäcker k as tända kan erhålla en fö rsia fö rbindelse mellan dem , varmed seelermera bogserkabeln kan överbringas.
Vid sjöhävning d i.-i remol m åste fartygen h å llas på s törre
a vst ånd från varandra , och försvinner därm ed möjli~he t e n av
a l t m ed kastända n å fram .
Ett sätt är ju d å all m ecl elsl raketer , riktad e och avfy1acle
i himplig ställning ås tad komma önskad förbindelse, m en h ä r·till
f'ordra.s dels särskilda förber edelser ' dels åtskilJiab övninO'
.
b med
rak e ternas skölande och dels ett särdeles nocr[!rannl
aklO'ivancl
e
bu
t>
på d en till dem fäslad e linan, att d enna ej vid utru sandet fastnar eller hänger npp sig, så att raketerna aldrig n å fram.
Följande m e tod ~ig er flera fördelar och torde vara värd
alt beaktas.
Fartyget (A) skall l~imna bogserkabel till fartyg e l (B) . Ombord å (A) klargä>res l. ex . en vanlig djuplodlina utan lod , till
vilken m ed omkring20meters mellanrum n ågra f6ilsarkra nsar
fasls~i ttas .
Ombord å (B) Idargöres en vanlig dragg m ed draggtM·
Under tiden styr (A) m ed saklad fart upp längs med: (B),
so m förblir stillaliggande.
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1 ]Jiijd med akterstäven av (B) fäller (A) bojarna och slicJ; cr n l lod linan , .som emellanåt 11ågoL s tyv nas upp , så alt fräl sar·rnn sa rna o rdna sig i rad efter vara ndra.
1' ])a (A) nål t andm släYen av (B) , girar (A) framför s l~i.ven
nr (B) till en kurs , som är vinkelrät mot d en (B) ~·hivar.
.
(A) stoppar sina maskin er och h åller an lodhnan , varvid
friil snrluansarna komma att passera tätt intill sidan av (B),
solll medelst en ulanför lodlinan kaslad dragg fiskar och upp tager de nsamma, med vilk en sed erm era hogserkabeln på van li 0"t sii l l iiverbringas.
\ 'i d igångsiitlande för bogse ring ~ir förd elaktigt all jus l hn ,~ J'·t 1·1v"e
n licm
and e vink elriill emot Yaranclra , enär påkänninb
bl':)
gen i bogserkabeln härigenom avsevärt minskas .
Bogse rkabeln bör till en hörjan å det bogserand e tartygel
belii ggas för firning run l 1vå dä ckspolia re m ed rätt my cke l fo l k
i ak lcrh an d ; beläggningen får ej ske i form av en å tta , Ly cltt
beknipa sig slagen och springer kabeln av; sedan lagom l~i ngd
bliv it u l.s lu ek en å b_ogsQrk abeln oc h båda fartygen kommil igång ,
beliigge s kabeln fiir goll , yjlJ;: el sker med några slag öv e r pol larn a i fo rm av en åtta , Yars kry ssning säkras med pålagda
\tl

(

.

l,<: rd da r.

- h-- .

Meddelande från främmande mariner.
Ryssland.
~ ybyggnad. Dc f~·ra sl agsk epp, som tillhöra Gangut-klasson ,
kornma att n· rkst älla sinA produrc r i år.
~~· arta haYsflottan s tre nya sl agsk epp, av Yilka clct för sta gick
,,,. >Lqwln i novE'm bcr .1913 och dc' b åda ön·iga ber äknas bli va sjösatta
unul'r Yå rc n och sommnrcn detta år, befinna sig sa nn olikt före 19:1.5
1\rs utgå ng i aktiYa flottan.

ll Jlpg iY HS

-
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Unde r innm·aran de å r förvänta s de båda mindre kryssare s
' Ol!)
.äro uneler byggn ad hos Schichau, bliva f ärdiga. ·
under
en
beställt
Giorgio
san
at
i
F
hos
har
R yska marinen
'Va t.
.
.
. t·yp av samma cl!mensw
t ens b ao t av L am·en 'i.lncr som dc brasilians]·.
'·l
F-båt arna, byggda hos samm a firma .

I eskade röYningar , som försiggå und Pr tYenne p erioder,
ren 1914 och den andra vintern 1911!-15, deltaga 4
somma
Je n
tonw•lbåta r.
4 :o) J aga rPn Garm (om den icke skulle bliva fä rdig, rustas i
sthll d Draug) skall i mitten av juli utgå på omkring två månaders

Personal. D en 8 m ars aYled ch ef en för marinens gcne ralstal·
f urst Lievcn. Till hans efterträ da r e har u tnämnts viceamira l Stezenk~:

c:\Jled i tio n.
5:o) Depåfarty get Ellida samt undervatt ensbåtarn a A 1, A 2
och .l.. 3 ävensom sena r e A 4 och A 5 skola var a rustade under h el a
tidspc· ri oden.

Eskader till San Fransisco .
.är avs ikten att sända en eskacl0r

Till utställn ingen
fyra fa rtyg.

3 :o)

•· JH1

San Fransisco

fl\'

England .

Tysklan d.
Kejsar-W ilhelms kanalen. Uhidgnin gsa rb etcna med Kejsar·wilhelms kanalen h aYa fortskrieli t så långt, att r edan instundan de
somm a r samtli ga tyska örlogsfar tyg k omrn a a tt ktmna an,·ä ~cla elonsamm a. Emellc•rti d åt<' r st å Pn rlel s märre flr b<'t<' n, nmclclring sarbeten
o. el., som bli va färdig a för st nästa å r.
StapelaYlöpning·.
stapeln elen 25 april.

Kryssaren Regensbu rg (Ersa tz Ircnc) löpte aY

Norge.
Nybyggna d. Byggande t av dc fy r a Yid Ge rmaniava n et beställda
undervatt ensbåtarn a h ar nu fortskridi t så l å ngt, att A :l redan är lever ei·ad, att A 3 beräkn as bli1·a fä rdi g· innc1·aran dc m å nad, varefter
A 4 omedelba rt kan p åbö rj a sin a lCI'0rmlsp roY sa mt slut ligen, att A5
går av stapeln under maj månad.
övningsp lan. Korska förS\ar sclcpartcm cntct h a r nu fastställt
övningspl an för p e rioden 1 maj 1914-31 m a rs 1915. D e nna plan om·
f attar bl. a . följ a nde rustninga r:
1 :o) Pan sarbåt a rna Karge och Harald Haarfagr e skola vara
rustade fr å n 1 maj 1914 samt e n tredje pa nsarb åt från 1915 å rs börJan
-för öv ni ng a r stillaligg a nde och under gång.
2:o) Valkyrjen och 10 to rp edbåta r skola från mitten av juni
:unde r omkrin g tre månaders ti d bilda to rp edskolcav deln ing.

.:\fal'inpolitik. Det av rege ringen framla gda byggnads programmr t fö r å r 1914- 15 omfattar : 4 slagskepp, 4 lätta kryss are, 12 jagare
f a rtyg.
.- an 1t ett antal undon·att0 n sb åtar och dive rse a ndra
Personale n sk all ökas från 146,000 t ill 151,000 man , vilken ök ni ng beteck n as såsom oundg ängli gen nödvändig , i cl Pt att en stor rlcl
;n· l·n g-elska flott an f. n. ä r att a nse såsom underbem a nn ad.
Försöksm obiliserin g. InneYara nde å r ä r den sednnlig a stora
hi ;! ,-iiv ni nge n a1·sedd . att- inställas, odt sk all i dess sHille fördaga s ('n
för ,;iiksmobil i sPring av III fl otta n , vilken som beka nt endast h ar en
Halva bcsiittnin garna
rin ~ a rld a v besättnin garna i tjänst ombord.
r eservister. :För söksav
en
vt
häl
andra
,
rsonal
skoLt utg öras av stampe
mohi lise ringen skall pågå under 11 dagar.
Organisat ion. Det nyligen färdigbli vn a slagskepp et Iron Duke
h,n ingått i H ome fl eet i stället för N eptuno.
Torpedviisende. Enligt en uppgift lär man hava för avs~kt att
hor tta ga torpcclnät cn , emedan de visat sig föga effekti va gent emot
mud ,· rn a torpede r. Enligt en annan version gäller fr åg an anska ff all d<· t <t \ · ett motstå ndsk ra ftiga r e torpednät .
Provtur. Sla gskeppct Malboro11 gh uppn ådde vid produr Cll fa r t
a1· hiigst 21,rc. kn op.
U ndervattensbåtar. För närv a r ande ä ro t re undervatt ensbåta r
a,· t.1·p Lau reuti under bygg n ad å Scottska var vet. Den för sta av dessa .
'"111 påbörjade s redan år 1911, h ar nyligen gått av sta peln. D en ä r en
.iiitnfii rclse vis liten båt (c:a 300 ton), som e rhållit benämnin gen S l.
S amtidigt som sålunda byggande t av mindre un dervatte11sbåt ar
fi il' di r0 kt ku stförsva r p ågår , ökas de stora båtarnas deplacem ent alltE-klR ssen å 800 tons dep l acement efte rträddes av F-båtarna å
111L'I' ;t.

-27411 till j200 ton och med 20 knops fart. Redan innan dessa sistnämnd
bli\·it färdiga , långt mindre blivit p röY ade, lär em ellertid en ny cer~
;n· ök at tontal Yara under byggnad. Dt>nna cert benämn es G-klassen
och till elensamma hörande undervattensbåtar erhålla namn, de först~
Xautilu s oc h Swordfish.

Kolstation. England lär på el e n Persien ti llhörande ön Henja 111
i PPrsiska Yiken h ava upprättat en kolstation. I anslutning till dett;l
meddelande bPriiknar en t;ysk författare , att de t a ntal maritima stödjepun kte r och kol stationer, so m olika länder s kulle besitta, u tgör för
England 52. Fra nkrike 26, FörC'nta state rn ot 28. Japan 19, Holl~nd 8
och Ty s kland 4.
:Förändringar i Med<'lhaYseskaderns sammansättning. England
ii mnar (•nligt Pngel ska tidningar Yid nästa års slut i 1vledelhaYet sta1ionenl ('n linjesb•ppseskader, bestående av 8 slagskepp av Dreadnoughtoch Lord ~elson - typ, ävensom 4 större och 4 lätta kryssa re, 16 jagare
och 1 unrlenatte nsbåtsflottiJj. Samtidigt kommer slagkryssaredivis ionen att bcmk.allas.

Ny gnul inom engelska sjöolncerskåren. l<'rå n de n l april innen u a nd e å r ha r i 0ngelsk a sjöoffice rs kåren tillkommit en ny grad :
» lieutenant - comm>~nrlcn. D enna n ya grad ti lldela s va rj e officer efter
8 å rs t jiin s tetid. Den medför sam rn a avlöningsfö rm ånt'r och gradbetec kning. som förut tillkomme löjtnilntcr mccl 8 å rs tjän stetid.
A1· l915 föruh·arancl e >> lieutcnants» befordrade s den 1 april 710'
1ill >> l i c u trnant-commancl er s».
I sa mbanrl med införande av g raden »licutenant-commancle n>
har lwstä n1ts. <ltt ('Jl »lieute nunt und0r Pight years se niority». som är
koHmwnrl(•rad såso m fa rtygschef, skall benämna s »lieutena nt in comrna n d >> och ej so n1 fö ru t »li e utcnant and command en> .

FartJgsköp. Grcki sL1 r ege rin gen har träffat Ö\·er enskommelse
med Xc11· York ShipbuiJrling Uomp:my om köp av en kryssa r e å 2,GOO·
i on och en fart av 22,, kn op . Kry ssa ren Yar ege ntligen avsedel för
K i na.

-
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Innehåll i åtskilliga maritima och krigsvetenskapliga
tidskrifter år 1914.
Artilleri och handvapen.

Artilleri e- und Panzerfragen .. . . . . .. . . . . .. . . .. .. .
Die En twicklung d er Aufstellung der TLtrme
der sc hweren Artillerie an Bord der
Linienschiffe und Panzerkreuzer der a cht
grossen Seemächte in den letzten zehn
J aluen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
strategi och taktik.
Der Torpeda und seine Verwendung im
Krie ge ........ ...... .. ....... . .......... ....... ... .. . .
Spaniens Roll e im Jlllittelmeer ..... .. ... ....... .
ThE' Cooperation of the Arms at Sea during
the Seventeenth Century .... ........... .... ... .
Ein englisches BJaubuch l'tber die Trafalgar'l'aktik ... .... .. ... ...... .............. ........ ....... .
Flo ttengesetzgebung und auswärtige Politik
Ann u en gång: "se, tänk och döm" ........ .
La liaison des armes sur mer au XVII:e
sie el e ... ....... .. .. ...... ... .. ........... .............. .
De fo renede Stater og de latin-amerikanske
R epub likker ... ... .............. . .......... .... ...... .
'l'h e Great Lesson from N els on for To-day
.l\ a val Policy: As I t Relates to the Shore
E:stab lishment, and the Maintenance of
th e F lee t ................. ..... ..... ·· · ··· ······ ··· ···
Earl y Signs of Intencled Invasion .. ......... .
Donce ntration of Fire and the Numerical
Strength of a Division .......... .
sjökrigshistoria m. m.
Die ö sterreichische Gardaseeflottille 1m
F elclzug 1814 ... ............ ........ · ·· · ·· · · · · ·
.Zur Gesc hichte der Donauflottille .. ....... .. .
Fra Fre driksvem i gamle clage ... ......... .. .

nL G. S., sid. 218.

M. G. S., sid. 367 .

M. G. S., ~i<'!. 226.
M. G. S., sid. 255.

J . R. S. I, sid. 359.
M. R., sid. 470.
l\L R. , sid. 497.
M. N. N:o 13.

R.

~L,

sid. 145.

D. T. f. S., sid. 188.

P. U. S. N. I., sid. 295.

u. s. N. I., sid. 319.
P. U. S. N. I., sid. 345.

P.

P.

u. s.

N. I., sid. 403.

M. G. S., s id. 249.
M. G. S., sid. 305 .
N. T. f. S., sid. 136.
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Undervattensbåtar, torpeder och minor.

Histoire officielle de la guerre maritime
russo-japonai se ........... . .................. . . .. .

R. M., d el. 200, sid. 247 _

Organisation och budget.

D er vViederaufba u der russisch en Flotte .. .
Admiralstab ... .. .... .......... . . .... ....... .... ... ..... .
Organisation el er norwegischeu Kr iegsmarine
Virker den nuvmrende plan for tillgang
og utdannelse av sjöofficer er utilfretsstillend e? .. ........ ........ .. . ..... . ...... ..... .
J... e budget naval anglais .... .... ... ... ...... .
La "specialite" du cannonage ..... . .. . ........ .
N a val Inspection Du ty in ::\Iauufacturin g
Distriets . .... . ....... .. ....... .. .. ..... ..... ........ .
Navy Yards and the Fleet .. ............... .
Details of Navy D epartm ent Administration: Navy Department Policies ........... .
A Half Centm-y of Naval Administrati on
in America, 1861-1911 ........... . ..... .

l\f. R., sid. 477.
M. G. S., si d. 36 l.
::vr. G. S., sid . 383.

N. T. f. S., si d . 112.
M. d. L F ., N:o 16 sid 3
M. d . l. F., N:o 17: sid_" ~:
P. U. S. N. I., si d. 355.
P. U. S. N. I., sid. 071.

P. U. S. N. I., sid. 377.

Ii

P.

u. s.

N.

l.. 'id. 419.

Intendentur.

L'administrat ion du couchag e dans l'armee l
et dans la m arine .. .. .... .
R. .:\J., del. 200, sid. 221.
Fartygsbeskrivningar, skeppsbyggeri och
fartygsmaskiner.

Sur la vitesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contre les torpilles .. . ........ . .. .. .... . .. . .. .
Schiffbau im Jahre l!J13 ..... .. ........ .. . ..
Kulforbruget til Hj mlpemaskiner i et 1 vore
Kystforsvars skibe .. . .... .
Förbränninge n av olja i sjöpannor
Dieselmotorn ombord i fartyg ...

277 -

l
l :JL
:\I.
l ~L
l

d. l. .F. , X o l J, sid. 3.
d. l. F., Xo 13, sid . 3.
G. S., ~ict. il92.

D. '1'. f. R. , s id. 169.
T . ~I. , sill. 95.
'l'. ::\L, s id. fl7.

Navigation.

Gyroskopkom pas set som Kompa sv fe s en ets
nyes te Ddviklingstri n ................... ....... .
B r eddebestemm elser ud en Kronom e ter ..... .
La table de point sphe riqne ou es sai crune
navigation sans logarithmes ...
Eis-und 1\Trackkontro ll e im NordatJantik .
Alte und neue vVetterregeln fi1r di e Adria l
vVrinkles"' in Plane Chart l\Ietho L1s
'

l

D. T. 1'. S. , sid: lOf>.
JJ. T . f . S. , sid. 16 1.

I R.

l

~I., L1e l ~ _'20~~ s id. 25
G. s.. ~I d. 'J82.
~I. G. S ., sicl. il!J9.
P. l~ . S. X l. , sid. 4J3.

~I.

per Tor pedoweitschu sz ........... . ..... .
IJndervandsba aten s utvikling i enkelte
]an de, spe cielt i England, eft er l 900 ..... .
fub es aeriens ou sons-marins ? ...
Luftsegling.
j\.eronau tischer D ienst in der :Mm·ine der
Vere inigten Staaten .. ................... ... .
Luftfartöjerne s Anvendelse i Tripolis- og
Balk ankrigen ...... ...... ..... . ... . .... . .. .... ..... .
Aeroplane Reconnaissan ce by Night ... ... .. .
Luftvap nets an vändbarhet vid försvar av
fii~t ni ngar samt nödvändiga anordn ingar
. ............. .
härfö r.... .... . ........ . ..... . ....
Principles of N a val Aeronautics

M. R., sid. 512.

N. T. f. S., sid. 101.
l\L d. l. .F., N:o 14, sid. 3.

.!VI. G. S., sid. 254.
D. T. f. S., sid. 135.

J . R. A., V ol. XLI, sid. 14.

T. F. 1913, sid. 144.
P. U. S. N. I ., si d . 389.

Kustbefästningar.

La def euse des cötes

l\f. d. l. F., N :o 12, sid. 3,

Radiotelegrafi och telefoni.
"C"nited States Naval Radio Service . ..

P. U. S. N. I. , sid. 431.

Handelsflottan och kolonialväsendet

Sveriges statssubventi on erade transoceana
. ............ . .
i ngbåtslinj er . . .
J. tgänl för h emsändande av sjöm än s besp a1·ade hyres med el .. . .. . .. .. .
De la securite et du travail dans la marine
de co mmer ce
statssu bven tion av transoceana ångbåtslin j er .... .. ..... .
Hälso- och sjukvård.
Souven irs m ariti m es du Docteur Gestin ...
l vad m än kan en sänkning av värnplikts[tldern med hänsyn till elen enskildes
kroppsutveck ling anses tillrådlig?
Hälso- och sjukvård en vid marinen
Sanitoo re Forhold i Port-Arthur ...

K. l\1., sid. 287.
K. l\L, sid. 305 och 172.

R . M., clel. 2CO, sid . 5.
K. M., sid. 305.

R.l\I., el t!. 200, sid. 46 o.l97.

'I'. H., sid. J.
T. II., sid. 32.
D. T. f. S., sid. 200.

Rättsväsende och författningar .

Bskad er contra Handelschiff ....
Deu internatianal e konferanse i Lonelon
angaaenc1e sikkerh eten til sjös .. . ... .. .. . ... .

l\L G . S., sid. 255.

N. T. f. S., sid. 83.

-

-
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Diverse.

Jl

Die Kohlenlager und Ölfelder der Erde ...
Idrottens plats i den militära utbildningeu
Baatsmandssignalene ... ..... .

~~

M. G. S., sid 187.
M. T., sid. 182.
N. 'l'. f. S., si d. 120.

Kungjorda patentansökningar.
(Meddelat genom Th. Wawrinskys Patentbyrå, Stockholm.)
Datum.

lntunmer.
Diarii- l

7/3

2173/12

14/3

"
,,

"
21/3

"
28/3

"

"

,."
4/4

Uppfinningens art.

Tidvattenmotor. D. Mould, Ulsterville, N. Y. Nordamerikas Förenta Stater.
1871/09 Apparat för markering och uppmätning av ett
fartygs avvikning från kursen. W. H. H ennah
och A. K. vV. Rissel, \Vellington, New Zeeland.
3283/12 Instrument för markering av en punkt på sjökort
och dylikt. J. P. Lundahl, Stockholm.
1428/12 Båtvelociped. A. K:son Nilsson, Annelund, Timsfors .
Friedr. Krupp
1673/12 Temperingsinrättning vid tidrör.
A /G, EssenfRuhr, Tyskland.
1610/11 Automatisk regulator för fartygsmaskiner. J . Mc.
Ilvenna, North Bay, Ontario, Canada.
2199/13 Te åp eringsnyckel. Rheinische Metallwaaren- und
Maschinenfabrik, Diisseldorf-Derendorf, Tys kland
1076/13 Mast särskilt för trådlös telegrafi på under vattensbåtar. Fried. Krupp A /G Germaniawerft, KielGaarden, •ryskland.
1218/12 Anordning vid fartyg, E. Arnberg, Malmö.
1395/12 Pansarplåtsförbindning. E. Fischer, Dietrich sdorfl
bei Kiel, Tyskland.
13R0/13 Skjutvapen. D. Cronsioe, Stockholm.
431/14 . Ammunitionsbehållare med elastisk lagring för
projektilerna.
Fried. Krupp A/G, Essen/Ruhr,
Tyskland.
2381 /12 Anordning för lösgöring av livrltddningsbåtar.
AfB Lindegren & Rae, Stockholm.

2758/12

111 0

t
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Anordning för lösgöring av livräddning~batar .
A/B Lindegren & Ra e, Stockholm.
Hekylladdare m ed fast pipa, vid vilken förreglingsorganen inställas g enom en förskjutbar
slirl. P. l\Inuser, Obemclorf a (K, Tyskland.
l

l~ nder t v i1 m>Lllacler fn\n ovanstäende d~ta kunna ill\·änrlningar
,les sa ansök nin gar ingivas till Pate11tverkL·t.

Rustade och till t·ustning anbefallda sjöstyt·kot·
och fartyg.
Pansarkryssaren l''ylgia.
C\fi l tr·n n,· nktrdJl't·. 6 111ån. t'X]lt'rli l ion.)
F<1 rt,q,·s~ !1 d: k Otlltll t'litlörk nJl t.ent·n E n gst rö m: st'kon d: br p l <'lll'll
ll()i lllf!l' <'tl: oJI'icr·r·nn·: k>qlir•rwn \Ynwgl'l (K . (J.) . liijh1<lntt•ni<t T . .\1.
1\"r·\ -;-ll tl. Y<1 lml'u s (k (1.). -:\1 . E. Giron (l\. 0.). l\H,hkn (A.. O. ~J.
Lun dq,·i s t (U . 11.) rwh "':J IIitl (T. 11.): ltlldl'rlö .i tn;~ntr• rn<t 131-nwlf. Till·
IH·r· g. ll r•rggl'r'n. l)oldt -l'h ristr11as. l-Ligtll<t n och B~ickstrii1n : f n rt,,·gsing<•nj i··r: tllnrin ingr •njiin•IJ c\kt•rtllil rk: Lid_,·gsintr•ndent: nlnrininlr•ii<lr·nh·o: ILillsell oPl1 hlrtc·gsliiknr·r·: 111arinl1iknrr•n Znrlig.

Karlskrona rel;;:rytavdeln.ing.

(" , .

( !t11kri 11g 5 ';, må mul N.)

l'ansarb{tten Oden.
.\ dr·lningschd: k<lliltllt'rulörr·n gr·r·q· fl. \Y. 1-lnmilton: Jlngg <lli.iu ·
t 111t . lii.il nnnto·n Yon Arbi11: stnl> singr•n.iiir: lllil rini ngt•njiin·n frih . l'os:-<r·:
sla l'·' i 111 ,, n d r•n t: 111 ;l r i n i ntr •n dr• 11 tr•n .Le~ rsso11: sLIIJslfi hil 't' : 11 ,,,.; nlti k n1·r· 11
.\n ,j t'I"SS O II.

Fn rt_,·gsclwf : kollllnr·nrliid\;lplr•IH'Jl Anwlius: sr• kon• l: ke~pt t 'llt'li
Ek r·ll tn d : olTicr·rnrr·: Llpit' IH'n :.!J nlrngT<'n (A. 0 .). lö.iln •.lllir'll 1\'rr·<lr·
Cl'. <J.) . unrl<-rlö.itn<ltlir·rn;r lt 11. Er·ikson ocl1 ~tr• nwr.

Pansarbllteu l'lionl.
F; t rl,q.(·sehd: kmmllt'ruliirkn ptr'lll'll ~ orclenfc· l t: se• k ond : ], <l]>h-lll'll
ll ui 1h·l oli: officr·t·;~n • : kaptr•nr•n ,on S~houltz. löjtne~nlcrna :Friek (T. 0.)
'•c·IJ ltos (A. 0.). unolr•rlöjtn;Jntr·n Tholnnckr: fal't,vgsingcnjör: , .. Jlla1· ini J c:c• tJjiil·c·n T\nrli: :Eartygsintc ndr•nt: n~>Hininh·mlrnten Oh len .
T ir/.,lil·ift i Sjö väsenclet.

20
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Pansarbåten Thor.
Fartygschef: kommendörkaptenen frih . Hermelin ; seko nd: kapte.
ncn Fröding; officera re: löjtnanterna Odqvist (A. 0.) och Almg1cn, l.tl).
derlöjtnanterna Broms (T. 0.) och Yon Bornsteclt; fartygsinge nj ör: ma.
riningenjören Dahlstrand; fartygsintendent: marinintemlentcn Dalmark.
Stocl.::holn1s relo;ryta.vdelning.
(' /n .

Omkring 5 ' /, månader.

Pansarbåten Manligheten.
A nlelningsehef: kommendörkaptenen gr PW L. P. Hamilton; flagg.
a djutant: löjtnanten Ottosson; stabsingen jör : mariningenjön•n I~inclberg;
s ta bsintenclent: ma rinintendentPn Högberg; stabsläka re : Ill>l r i n läkaren
Hultgren.
Fartygschef: kommomlörkaptenen greYe L. P. Hamilton; se kond:
kaptenen Unger; office rar e : löjtnan terna Ekebohm och Calissc•nclorff (A.
0.), underlöjtnanterna Söderhidrn (T. 0.) och H . .Mörner.

Pansarbåten Aran.
Fartygschef: kommendörkaptenen frih . Liljencnmtz; seko nd : kaptenen Dahl; officerare: löjnanterna ::\'erman och Asplund (A. 0.) ,' underlöjtnanterna von Sehoultz (T. 0.) och Bcxelius; fartygsintcndent:
ma rinint ende nten Hcclrnan.

Pa.nsarbå ten \Vasa.
Fartygschef: kommendörkaptenen frih . Akerh ielm.: seko nd: kR})tenen Holmberg; officemre: löjtnanterna l ill en. Hillman (A. 0.) och von
der Burg (T. 0.), unelerlöjtnanten Ho:fberg: fartygsintenclent: marinintendenten Jakobsson.
Sjörnätningarna..

Sjömätningsfartyget SYalan.
·Farty gschef: kaptenen Hein i u s; officerare": umlcrlöjtnan ten Westerling och reservunderlöjtnanten Boman.
Sjömätuing·sfartyget Falken.
Fartygschef: kaptPnen J ahnke; officerare löjtnanten TiouYCD~
och und e rlöjtnanten K. H. Schultze.

Kanonbåten Disa.
Fartygschl'f: löjtnanten Scbollin; officerare: löjtn,mten Blix, unLlc rlöjtnantcrnn grc'Y'' \V. P. Hamilton, Zimmermann oeh DahL

Sjömätningsfartyget Tiirnan.
Fartygschef: löjtnanten Soot-Tisell.

