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Arsberättelse i reglementen och 
förvaltning. 

Avgiven vid Kungl. Örlogsmanuasällskapets sammanträde elen 7 april 

l lll5 av ledamoten N. JJ!. Ryclim. 

Den vetenskapsgren, i Yilken jag av Kungl. Örlogsmanna

sällskapet utsetts att innevnrande år nvgi va årsberättelse, om

fattar förutom reglementen och förvaltn ing itYen hälso- och 

sjukvård.. Då jag icke äger sakkunskap i häl so- och sjuk

\rårcf, kommer jag, mod stöd av § 29 i sällskapets stadgar , nlt 

·i denna berättelse endast avhandla reglemen ten och förva lt

nil1g. 

I. Reglementen m. m. 

Regfemente för mnrinen. 

Arbetet på en ny del I av regl ementet hnr under det 

gångna åre t legat nere i <wvaklan på de föriindringnr i orga

nisation och redovisning, som äro föremål för behandling in

om olika ko mm i t teer. 

En omtryckni11g och utgivning i ny upplaga av nuvarnnde 

del I med däri hittills utfärdad e ändringar liirer emell er tid 

vara alt fönänta uneler inn eYarande års lopp. 

Omarbetningen av del III av reglementet, omfat tande 

kustartilleriet och tj iinsten inom kustfästningarna, har cliir

emot slutiförts och denna rcglem entsdel föreligger nu i 191 ·1 

års upplaga, fastställd den 17 december 1914 beträffande kap . 

1- 9, 13-26, 28, 33 och 34 med därtill hörande bilagor att 



-238-

lända till efterrättelse, vad angår föreskrifterna om fiin alt
ning av anslagsmedel, från och med ·den l febru ari l9 1ii. 
Övriga kapitel i denna reglementsdel fastställdes den 12 janu_ 
ari innevarande år att lända till .ef terrättelse från och llled 
den l februari. 

Enär den nya reglementsdelen först i milten av sistlidne 
februari bl'iJvit allmänt tillgänglig, har tiden ej medgivit micr 

' ~ 
ett ,så ingående studliunr av detsanuna, alt jag i denna ~h- s-

berättelse kan utförligt referera dess innehåll. J ag inskrän
ker mig därför till ett omnämnande av de huvudsakl igas te 
förändringar med avseende på organisation och för valtning, 
sonl' ·il och med delta reglementes utfärdande genomför ts. 

Kustfästningarna hava sålunda indelats i kustfästningar 
av l :a klass, omfattande Vaxholms och Karlskrona fii stnin
gar .smnt kustfästningar av 2:a klass, omfattande Alvsborgs, 
Få!rösunds och Hörningsholms fästningar. I fredsli d 1skall 
dock den sistnämnda anses såsom en del av Vaxholms fäs t
ning. 

Kustartilleriets personal har fördelats på två r egementen 
och en kår, nämlig•en Vaxholms kustarl'i!lledregemente. för
lagt med .sin huvudstyrka i Vaxholms och med ett detache
ment i Fårösund's fästning, under benämning Fårösuncls kus t
artilleridetachement, Karlskrona kustartilleroiregemenle, för
lagt i Karlskrona fästning .samt Älvsborgs kusta rtill erik år, fi ir
lagd i Älvsborgs fästning. 

Den ekonomiska förvaltningen inom kustfästningen har 
uppdelats i följande grenar : 

tygförvaltningen, vilken omfattar vad som rör fästningens 
invenlarie- och materialförråd, sjöförbindelser, yttre renhåll
ning och tillsyningspersonal; 

fortitfikationsförvaltni11gen, vilken omfattar vad som rör 
fästningens fortifikatoriska anordningar och forlifikationsfö.~·
rå·d, kustartil1eri1ets byggnader .samt den sjöförsvaret Li!lho-

f... l · · l ·· d t'"lld' n1 yncl i• •het rand e mark , vars orva tlnng JC (C ar un ers a . " 
av flottan; 
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fästningsinten elen luren, vilken omfattar vad som rör fäst-
·11 0'ei1S proviant- och S].ukvårdsförråd samt, beträffande Vax-n• " . 

]1ol!11S fästning, förvaltningsärenden, gemensamma för inom 
fästningen förlagda truppförband; samt 

regemen ts- (kår-) intendenturen, vilken omfattar vad som 
rör beklädnads- och persedelförråden samt förvaltningen i öv
rigt vid vederbörligt ku startilleriregementc. 

Tygförvaltningen , över vcilken kommendanten i fiistnin
den under marinförva1tni1ngen utövar uppsikt och ledning, 
t) 

handhaves av artilleribefälhavaren, vilken härvid biträdes av 
en tygmästare , under vars befäl stå tygofficer, ty gin tenden t 
och föreståndare för tygverkstad. 

Genom dessa bestämmelser beträffande tygförvaltningen 
har alltså varvschefens i Karlskrona befattning med och hand
ha·vand'e av medel för underhåll och vftrd av inventarier, till
hörande Karlskrona fästning, upphört. 

U nd'er marinförvaltningen utövar kommendant i kustfäst
ning jämväl uppsikt över och ledning av fästningens fortifil~a
tionsförvaltning, vars handhav::mde och ansvar närmast under 
kommendanten åligga fortifikationsbefälhavaren, som till sitt 
biträde har fortifikationspersonalen . Fortifikationsförvaltnin
g·en skall såsom hittills· ha va särskild kassa, som omhänder
haves av fortifikationskassören. 

Med avseenelie på fästningsintend enturen gälla> olika be
stämmelser för olika kustfästningar. I Karlskrona fästning 
skall såsom hittills fästningsintendenturen handha vas a v för
valtningsdireldionen vid flottans station enligt stadgandena i 
reglementets del I och kommendanten skall med densamma 
endast taga den befattning, som enligt mobiliseringsinstruk
tionen åligger honom. I Vaxholms fästning däremot skall fäst
ningskommendanten under marinförvaltningen utöva uppsikt 
Över och ledning av fästningsintenclenturen, som närmast under 
knm1mendanten handha ves a v en särskild fästningsintend en t. 
I kustfästning av 2:a klass skall kommendanten hava upp
sikt över och ledning av ,fästuingsintendenturen, under del att 
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fästningsintendentens åligganden hava uppdelats å kårchef Och 
kår- eller detachementsintendent. 

. Regementsintendenturen 1.handhaves under marinfön·att-
mngen av regementschefen. Han biträdes härvid av r en·c,111 t ::o- en s-
intendenten, vilken tillika, jämte en kassakontrollau t, ll tfö. 
l .. o l . i l 'assagoroma en vie regementet och under uppbördsmannaan-
svar .handhar i regementskassan moltagna penningmedel. Vid 
],år handhavas intendentur och ],assa av kårchef och k,. 1.· u lll-

tendent. 
Bland dc vid tagna förändringarna i förvaltninshiinseen

den är att lägga märke Lill att vid Vaxholms regemen te och 
fästning den förutvarande tunga anordningen med en siirskild 
förvaltningsdirektion, beslåede av en ordförande och flera le
damöter, slopats. Fäs.tningens och regementets fö rntltni n"s-,., 
angelä@enheler hava nu lagts i fästningsintendenten s och re
geme lsintcn<lentens hiinder uneler kommendantens och rene_ 

" mentschefens uppsikt och ledning. 
I såväl del I som del II av reglementet hava under sist

förflutet år utfärdats åtskilliga ändringar, av vilka dc Yi kli
gaste här nedan skola i korthet omnämnas. 

Genom Kungl. Brev den 20 mars 1914 hava i §§ 108 och 
13 7 a v del I införts bestämmelser rörande semester för dag
lönare, av huvudsakligt innehåll att daglönare, som innehaft 
oavbruten anställning vid flottan m~cler fyra p~\ varan dra föl
jande åT iir berättigad att med bibehållande av hela cla glii
nen åtnjuta semester årligen under sex dagar samt att sj uk
sköterska vid flottans .sjukhus i Karlskrona, vilken innehaft 
oavbruten anställning i ett år, må, likaledes med bibch alb n
de av daglönen, njuta semester under fjorton dagar arligen. 

Genom Kungl. Brev elen 2 april 1914 hava sådana i1ndrin
~tar viclta2'its i §§ 128 och 237 av del II att stabsinoen]'iir och 
~--' u ' b . 

far tygsingenjör utöva tillsyn jämväl över fartygens stran, as-
tare. 

Genom g. o. n:r 377 den 29 april 1914 hava, i följd a\' 
fastställelse av nytt Exercisreglemente för flottan I (A. F. E. It) 
iindringar och tillägg bestämts i §§ 124, 128, 211 , 229, 23J, 
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?
3
5, 242, 255, 256, 257 och 276 av del II beträffande åtskil

Ug personals åliggand.en vid klart skepp till drabbning. 

Genom g. o. n:r 447 den 23 maj 1914 hava genonr änd

ririgar och tillägg i reglementets del I, § 177 , och d!el II, §s 
l37 och 295 , skär·pta bestämmelser tillkommit beträffande yp
pandet för obehöriga av marinen vidkommande förhållanden, 
som icke böra bliva allmänt bekanta, ävens om beträffande 
tillträde till marinens etablis.sement, fartyg och övningar. Dessa 
bestämmelser innehålla jämväl stadgande därom att envar av 
marinens personal skall vid första inträdet i tjänstgöring och 
sedermera, då så finnes nödigt, genom vederbörande chefs eller 
befälhavares försorg erinras om vikten av att militära hemlig
heter icke röjas ävensom om de skyldigheter, som med anled
ning därav påkomma envar på grund av de ifrågavarande fö

reskrifterna. 

Genom g. o . n:r 502 den 12 juni 1914 hava bestänrmelser 
utfärdats för i § 78 av del I bland )) tillåtna persedlar» ingå

ende båtkappa och regnkläder. 

Genom nådigt beslut den 22 september 1914 hava §§ 35 
och 168 mom. 3, i del I erhållit förändrad lydelse, innefat
tande skyldighet för viss personal att kvarstå i tjänst under 
tid, då mobilisering eller färdighållning för sådan är anbe
falld . 

Genom nådigt beslut den l oktober 1914 har förordnats 
att § 21, mom. 1, av d'el I skall erhålla följande ändrade ly
delse: >>I fråga om beräkning av turen mellan slam och reserv 
til1hörande personal a v samma tjänstegrad v id en och samma 
kår gäller, att .stampersonal och personal 'i reserven, som för
ut varit stamanställlda, äro 1sinsemel1an likställda, men äga 
oberoende av dagen för anställningen i innehavande grad före 
träde framför övrig personal i reserven.>> 

Genom g. o. n:r 1432 den 23 oktober 1914 har fastställts 
den ändring i § 98, mom. 3 b, av del I, att vederbörande be
fälhavare må beträffande honnör av enskild inom visst be
gränsat vm:v_ och kasernområde för krigsman tilhörancle ma-
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rinen anbefalla sådana inskränkningar, som kunn a av omstän_ 
digh eterna betingas. 

Genom .g. o. n:r 1591 den 19 november 1914 h ·u- · 
• 

L l san1-
manhang med tillkomsten av livpäls bland uniformsperscell . 

na fastshillts ändrad lydcJ se av §§ 78 och 80 i del I. at-

Genom g. o. n:r 1593 den 19 november 191± har fasts t;·
11 .. .l d. l § § a Is 

anc ra ydelse av • 14, mo.rn. 4 17 mom e och ~ 34 
. . , , . , u , 111 0111. 

1 b) s~mt b1!. 2 1 del II, varigenom benämningen , tmdero[fj_ 

cersgalJadel» utbytes mot , örlogsgaljadet». 

. Genom Kungl. Brev elen l oktober 1914 har, i följ d av 

nksda.gens beslut om inrättande av två beställningar för Ycrk

staclsingenjörer vid mariningenjö·rk{tren, utfärdats erforde rl ina 

ändringar av § 46, mom. l, och § 47, m om. 2, i del r. _\n~l

ringen i sis tnämnda paragraf och mom. innefattar fö r anstiil l

ning såsom verkstadsingenjör uppställda fordringar. I sam

ma Kungl. Brev anbefalles marinförvaltningen att inkomma 

med förslag till de nya eller ii.ndrade bestämmelser som ut

över de av Kungl. Maj:t sålunda utfärd ade kunn a hdingas 

genom inrättandet av verkstaclsingenjörsbeställnnigarna. 

Med upphävande av nåd. förordn ingen elen 8 december 

1899 angående konstituering och anstiillning av personal Yid 

fl'ottans stam och reserv vid mobilisering, vilken fi irordning 

såsom bil. 9 ingår i reglemente för marinen ,cle1 T, har elen 7 

angusH 1914 utfärdats ny nåd. förordning ongäcnde J;ou sti

tuering och anställning au personal vid marinens stam och 

reserv vid mobilisering. 

Oun'rfa reglementen, instruktioner m. m . 

Bland under året u t fiirclade ex.ercisreglemen ten och in

struldioner märkas följande: 

Ex.ercisreglemen te för flottan (E. R.), III , Torped (T . E. 

R.), har fastställts genom g. o. n:r 395 den 6 maj 191-! och YL 

Handvapen och landstigning (H. E. R.) genom g. o. n:r 1033 

den 17 september samma år, varjämte genom g. o. n :r -±:Hl den 

19 maj 1914 utfi.i.rclats ändringar och til'lägg till II Ar tillericx.cr-
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·,sreg1emenle (A . E . R. ) tillägg till V, Strålkastarex.ercisreg

Cl ente (S E. R.) samt ändri-ngar i skjutinstruktion för flot-
lei11 · 
tan, artilleri (A. S. L) 

Genom g. o. n:r 48 H den 29 april 1914 har fastställts 

Exercisreglemente för flottan (E. R.) , I, Allmänna föreskrifter 

för stridsberedska-p och strid m. m. (A. F . E. R.) 

Genom g. o. n:r 379 den 30 april 1914 har Kungl :Maj: t 

befallt dels att generalordern bilagd >> Instruktion för utbild 

ning i gnistsignalering skall tillsvidare på försök til'lämpas, dels 

att ]JestäJnmelserna rörande gnistsignalering i bil. IV till reg

lemente för utbildning av flottans manskap skola upphöra att 

gälla. Over den nya instruktionen hava yttranden infordrats 

från högste befälhavaren över kustflottan m. fl. befälhavare. 

Genom g. o. n:r 549 den 27 juni 1914 har Kungl. Maj:t 

utfärd'at ändrad föreskrift i mom. 46 av Krigsövningsinstruk

tion för marinen (M. K. L) beträffande stötminors förank

ring m. m. 

Genom g. o. n:r 1470 den 30 oktober 1914 har faststiillts 

Rekrytundervisning (U. M. F.:I. B.), avsedd att såsom instruk

tionsbok användas vid rekrytutbildningen. 

Logar, författningar m. m. 

I fråga om Jagar och förordningar, berörande v~irnplikls

förhållancl'ena kan man med skäl säga att det sistförflutna aret 

varit ett märkesår . De flesta av dessa författningar hava gi

vetvis föranletts a \' de vikliga beslut med avseende på värn

pliktens utsträckning, som fattades av s'ilstlidet års andra riks

dag och som innehållas i den av E: ung!. ?I'Iaj :t den 17 sistlidne 

september prmnulgeracle nya värnplikts/ogen, Yilken trätt i kraft 

från och med den 1 januari im1c,·arande år. J ag tilläter mig 

att hår anföra några av de bestämmelser i denna lag, som äro 

av större Yikt beträffande marinens Yärnpliktiga och dessas 
tjänstetid: 
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KAP. I. 

Allmänna bestämmelser. 

§ l. 

Varje svensk man är värnpliktig 

derår, under vilk et han fvll er tj'uo·o . " 
der vilket han fyller fyrtiotvå år. 

från och med deL kalcn

år, till och med det , un-

§ 3. 

l. Värnplikten fullgöres i beväringen och 

Be,·äringen delas i första och andra uppbådet. 

i beväringen är femton å r, elva år i första och 

är i andra uppbådet. 

land s tormen. 

Tjiin stetidcn 

därefter fyra 

I krigstid' bestämmer dock enelast behovet tj ~inslcticlcns 
längd för dc inkallade. 

2. Under den tid, värnpliktig icke tillhör beväringen, till 

hör han landstorm en . 

§ 5. 

l. Värnpliktig är skyldig att inställa sig till inskriming 

i hä ren eller marinen det år, han fyll er tjugo år. 

2. Tjänstehelen i beväringen beräknas t ill följd av laga 

förfall eller beviljat uppskov först ett senare år skulle bliva 

inskriven. 

Där inskrivning ett senare år skett till följd av den d m

pliktiges ulblivande utan laga förfall, rälma s tjänstetid en från 

början av inskrivningsåret 

§ 6. 

- - - - - · -- --

2. Yngl•ing, vilken avlagt stuel entexamen eller erha llit 

a v gångsbetyg från gymnasiets tredje ring vid allmän t liiro

verk eller som vid annan läroanstalt förvärvat ett kunskaps

mått, som , enligt vad Konungen förordnar, skall anses d~ir-

- 2J5 ~ 

Ot svara, ävensom yngling, vilken vid navigationsskola av
eJ11 
a6 t sjökaptens- e1ler styrmansexamen !eller å maskinavdel-

l " .. l ' . t t d' 11 o 

· 1o· annan examen an mas .;:m'JS examen av re JC .;: ass, ma 

nn " . ' J' Il ·1 Il . o • "l . 
redan det år, da han y er auerton e er mtton ar , anma a s1g 

ti11 inskrivning. 

F ör bifall härlill fordras att vara vapenför; dock må jäm

väl sådan i detta moment nämnd till krigstjänst duglig men 

icke vapenför yngl'Ung inskrivas, .som m ed visshet kan förutses 

icke bEva varpenför till inträdet i värJllpliktsåldern. 

3 . Annan yngling, än i mom. 2 avses, må ock redan d el. 

år, då han fyller aderton eller nitton år, anmäla sig till m

skrivning för utbildning till plutonchef eller mots\'arande be

fattning, där han, på sätt Konungen förordnar , visar .sig i.iga 

förut sättning för elylik utbildning. 

F ör bifall ti11 .sådan anmälan fordras att va·ra vapenför. 

§ 7. 

Vapeniför värnpliktig inskrives tioll vapentjänst, annan 

värnpliktig till den befa ttning vid hären eller marinen, varLili 

han m å finnas lämplig. 

KAP. V. 

Om cle uämp/'il;tigas föreleTning och tjänstgöringsskyl'dighet r 
beväringen. 

§ 24. 

Värnpliktig är skyldig att tjänstgöra vid det truppslag av 

hären eller uti den tjänst Yid marinen, vartill han inskrivits 

eller överförts , .cJ'ock alt i de fall Konungen prövar erforder

ligt, värnpliktig skall vara skyldig att även vid annat trupp 

slag eller i annan tjänst fullgöra tjänstgöring, där sådant e.f 

ll1ed f i) r förändring av tjänstgöringstiden . 
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a) 
Marinen tilldelas: 
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§ 25. 

alla å sjömanshus inskrin1a maskinister och el! c ar, 
·samt av övriga å sjömanshus inskrivna värnplik tiga de, 

5011
c 

sex månader eller därutöver varit inmönstrade till sjöfart; 
1 

b) andra å .sjömanshus inskrivna värnpliktiga enligt be. 
stämmels·er, som Konungen meddelar, samt 

c) å sjömanshus icke inskrivna värnpliktiga, som nnses 
för marinen behövliga, till det antal Konungen bestämmer. 

2. Alla värnpliktiga, som icke blivit inskrivna i marinen, 
tilldelas hären. 

3. \Färnplikt~g, son1 avgår från fast altställning Yi cl hä~ 

ren eller marinen eller vid härens eller marinens resen·, ÖYer 

föres till härens eller marinens beväring eller landstorm. 

§ 27. 

l. 11 Cl'Jlenför värnpliktigs ut bildningsticl. 

A. Vapenför värnpliktig, med undantag av dem, som niim

nas under B, C eller D i detta moment, är seckm han bliv]t 
inskriven, skyldig att under lredstid för sin utbildning tjiinsl
göra det antal dagar, som nedan angives, nämligen: 

g) vid marinen i nedan angivna antal dagar, Yilkcn t jänst
göring, på sätt Konungen närmare förordnar , skall fullgöras: 

a v de å sjömanshus in·skrivna värnpl'iktiga i Lrclnmdra
scxtio dagar i en följd med början under första året, sam t 

av de ä sjömanshus icke inskrivna värnpliktiga: 

l. treom de inskrivits till sjötjänst eller stationstj änsl, 
lmnclrasextio dagar, antingen i en följd med början under 
Jörsta eller andra året eller ock, där Konungen till föl jd aY sär-
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kilda omständigheter prövar nödigt, med en första tjänstgö-
5. o· 0111 tvåhundrasextio dagar under första eller andra eller 
011

" t l d o t t t. . .. . 
der förs a oc 1 an ra are sam · en repe Il1onsovnmg om ett-un · 

]Jundra dagar under fjärde året; 

om de inskr1vits till kustartilleritjänst, i trehundrasextio
fem dagar, med en första tjänstgöring om trehundratjugotre 
dagar , som tager sin början under första eller and ra året, och 
en repetitionsövning om fyrtiotvå dagar under fjärde året. 

B. Vapen:för värnpliktig, vilken avlagt studentexamen 
eller e11hållit avgångsbetyg från gymnasiets tredje ring vid all
mänt läroverk eller som vid annan läroanstalt förvärvat ett 
kunskapsmått, som enligt vad Konungen förordnar, skall an
ses däremot svara, så ock vapenför värnpliktig, som vid navi
gationsskola avlagt sjökaptens- eller styrmansexamen eller il. 
maskinavdelning annan examen än maskinistexamen av treel
je klass , är, sedan han blivit inskriven , skyldig all uneler freds
tidl för sim utbi}dning tj iinstgöra det antal dagar, som nedan 
angives, nämligen: 

b) vid marinen i femhundra dagar , vilken tjänstgöring, 
på sätt Konungen närmare förordnar, skall fullgöras: 

i annan tjänst än kustartilleritjänst i en följd med början 
under första året samt 

i kustartilleriitjänst med en första tjänstgöring om fyra
hundrafemtioåtta dagar, som tager sin bör jan uneler första 
året, och medl en repetitions- (regements-) övning ont fyrtio
två dagar under tredje året. 

2. Icke vapenför viimplikligs utbildningstid. 

.. A. Icke vapenför värnpliktig, med undantag av dem, som 
~al11nas uneler B eller C i delta moment , är, seelan han blivit 
Inskriven, skyldi,g att på sätt Konungen närmare förordnar, 
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under fredstid för sm utbildning tjänstgöra sanunanla" t t 
~ '"a-

hundrafyrtio dagar , vilken tjänstgöring >Skall fullgöras antin. 

gen i en följd med början under för sta eller andra året elle r Ock 

med en första och en andra tjäns tgöring unel er de tre första 

aren. 

B. Icke vapenför värnpliktig, vi lk en avlagt sluclen texa. 

enen eller erh ållit avgångsbetyg fr ån gymnasi ets tredj e r ing vie! 

a llmänt läroverk eller som vid annan läroo.nstalt förv än-a t ett 

kunskapsmått, som, enligt vad Konungen förordnar , skall an. 

ses däremot svara, är seelan han blivit inskriven skvldi" att 
~ ;"'"') (_ l 

på sätt Konungen närmare bes tämmer, uneler fred slid fii r sin 

utbildning tjänstgöra trehundrasextiofem dagar i en föl jd men 

början under första ell er andra året. 

C. Icke vapenför värnpliktig, som vid navigati onsskola 

av lagt sjökaptens- eller s tyrmansexamen eTt er å m askin is lav

deln ing annan examen än maskinistexamen av tredje kl~1ss , är, 

sedan han hlivit inskriven, skyldig att, p å sätt Konungen nii r

m are förordnar, und er fredstid för sin utbildning Lj iins tgöra 

i trehundrasex tio dagar i en följd med början under förs ta 

eUer andra året. 

l anledning av elen sålunda utfärdade nya värnpl ik tsla

gen och med upphävande av inskrivningsförordningen elen 22 

a ugus ti 1913 har Kungl. Maj:t den 31 december 1914 u tfii r

da t ny f örordning angående inskrivning och redouisninu rw 

uiirnpfiktign samt d eras tjänstgöring m . m . (inskr iuninusfö r

ordning), att gälla från och m ed elen l januari 1915. 

Bland övriga und er å ret utkomna, värnplikten beriirandc 

förordningar märk as följande: 

Genom g. o. n:r 1410 el en 21 oktober 1914 har ]\ ungl. 

Maj:t, m ed upphävand e av bil. l a) till g. o. n:r 68:3 /191 0 med 

däri gjorda ändringar, bestämt a tt nya ».för j'lottans uäm [> lil:

tiga under tjänstgöring gäffande särskilda föreskrij't fl' . ~ ], o l 8 

lända till efterrättelse. 
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Dessa föreskr ifter innehå ll a bl. a. beslilmmelser för rl e 

dirnpliktigas vid' flottan fördelning till aYdelninga r och yr

·esgrenar, för deras mottagning Yid inryckningen t ill och av-

1~. 111 jno· vid utryckningen från tj änstgöring, om deras tjän 
]an " . . .. . . . 

t o·1·ader och umform , om tpnstleclJghet, om anteckmngar 1 
s e, • 
förh ållnings- och beklädnadsbok samt in skrivningsbok , om 

klädmönstring m . m. 

Genom g. o. n:r 1516 elen 5 november 191 -t har Kungl. 

Maj:t, m ed' up.phävande av g. o . n:r / 3/1912 (jämte däri enligt 

" o. n:r 78/1914 gjorda ändringar), fasts tällt ny instmktion fDr , . 
officer, uifl;en jämlikt ,9 18 m om. 1 uämplil;Lslrrgen .~ir närvo-

rande vid sammanträde au inskrivningsnämnd för rullj'örings

områcle, j'rån v il'k et ett st örre antar uärnplikliga insl:ri'Pas i 

marinen. 

I nära samband med den lösning av r ikets fö rsvnr sfraga, 

som åstad'k ommits genom 1914 å rs andra rikselags besJul h är

utinnan, står den reformering av krigslagstiftningen, som ge

nom beslut av samma riksrlag genomförts och som hunJd

sakligen innefattas i av 1\:ungl. Maj: t den 23 oktober 191-t ut 

färdad strafflag för krigsmakten och samma dag utfärdad lo!J 

om k rigsdomstolar och rätlegången därstiicles, vilka bada lag:u 

träda j, kraft från och med den l januari 1916. 

Genom dessa lagar hava vi ttgående förändri ngar av krigs

lagstiftningen genomförts. Några av de viktigaste må här an

föras . 

De flesta best~immelser i disc iplin stadgan för krigsmak

ten av den 16 juni 1899 h ava nu intagits i strafflagen för krigs

makten. Bestä mmelsen om rätt alt tillsäga arrest hr..r däre

mot intagits i lagen om krigsdom stola r. De från disciplin

stadgan sålun da överflyttade bestämmelserna h ava a lltså n u 

erhållit lags natur. 

Åtskiiliga ändringar hava vidtagits i stad gand ena beträ f

fande dem, som äro a tt h än föra till krigsmän, sam t betri.i f 

~a~1de dem, som äro underkastade st ra f f enligt strafflag fö r 

ngsmakten. Beträffande » kr igsm i.in >> stadgas såltmcl a i 
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§L 

»Till krigsmän hänföras enligt denna lag: 

l :o) officerare och underofficerare vid krigsmakten · 
2:o) manskap med fast anställning vid kri.gsmaklen; ' 

3:o) värnpliktige undeT den tid, de fullgöra dem alirr rr.
1 b t>' 11 -

d'c Winstgör:i:ngsskyTdighct vid krigsmakten, sam t då dc under 

färd till eUcr från sin tjänstgöringsort stå under mili tiirbefäl; 
4:o) till tjänstgöring å krigsmaktens fartyg cJ.lcr vid min. 

positionerna förhyrda sjömiin, maskinister, eldare, han tYcrkare 
och arbetare; 

5:o) de, .som tillhöra polisYäsenclet vid mobiliserad anlel
ning av krigsmak~en; 

6:o) vid< lots- och fyrinrättningarna samt vid viig- och 
vattenbyggnadskåren anställda personer under den tid, dc full
göra d'em åliggande tjbinstgör ingsskyldighet vid krigsmakten; 
samt 

7 :o) medlemmar av frivill iga för rikets försvar a y sedda 
kårer ·ell er för·eningar under den tid, dc för sådant iind amål 
tjänstgöra Yicl' mobi'liserad avdelning aY krigsmakten . 

Under l :o) ~och 2:o) innefattas icke blott perso nal med 
beställning på aktiv sta l vid krigsmakten utan jiinwäl Ö\'crta
lig pcrs·onal samt personal, hörande till krigsmaktens resc n ·er, 

den sistnämnda dock allenast under tid , då elen fullgör sin 
tjänstgöringsskyldighet vid krigsmakten.>> 

Om dem, som iiro underkaslad e straff eft er elen nya st raff
lagen stadgas i dess 

>> Un eler denna lag lyda: 

l :o) krigsmän; 

§ 6. 

2:o) vid krigsmaklen anställda ciYila ämbcts- och tp111• 

s temän; med undantag av präster, vid krigsdomstolarna tjiinst

görande domare och åklagare, lärare vid mi.litära liiroan~taJter 

samt professor och krigsarkivarie vid generalstaben ; 
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s:o) civHa b etjänte, vilka äro anställda Yid krigsmaktens· 

åd Samt extra poliskonstaplar vid fiollan ; 
förr , 

4:o) månads- och daglönare vid flottan samt vid trupp -

"rbanden anställda manliga hantverkare, maskinister och el
fo ·e under elen tid nu omförm~ilda personer tjänstgöra där
dal , 
städes; samt 

6:o) envar, som med behörigt til1stånd åtföljer krigsmak-

tens fartyg på sjötåg eller är tjrinstgöringsskyldig vid eller med 
behörigt tillstånd åtföljer mobiliserad avdelning av krigsmak

ten, ändå alt han icke eljest skulle lyda under denna lag. 
Uneler 2 :o) innefattas icke blott civila ämbets- och tj änste

män 1n ecl bestäHning på aktiv stat vid krigsmaklen utan jämväl 
övertalig personal samt personal, hörande till krigsmaktens 

reserver, den sistnämnda dock allenast uneler den tid, då elen 
fullgör sin tj änstgöringsskyldighet vid krigsmakten. >> 

VacJI beträffar de straffartcr, som för brott enligt straff
lagen för k6gsmakten skola användas, har i elen nya lageiT 

ändring skett aHen::tJst med avseende på disciplinstraffen , bland 
vilka straff:arten »skärpt arrest» tillkommit. Skärpl arresl 

skaH verkstäHas uneler bevakning i låst rum samt m ed hårt 
nattläger. Den, som undergär sådan arrest, får ej åtnjuta 
annan kos·t än manskwpet vanligen bestås eller annan dryck 
än vatten, och ej heHer, där det ej för särskilt fall medgives, 
moltaga besök. Den arresterade får ej h eller uneler arrestt:i~ 

den deltaga i tjänstgöring. 
Med avseende på disdplinstraffcn är vidare att märka, att 

maximiTängden för desamma i vissa fall minskats, så alt ar
rest utan bevakning och vaktarrest må å läggas i minst en dag 
och högst femton: dagar, .skärpt arrest i minst en dag och högst 

~ex dagar. >> Skärpt arrest eller sträng arrest må ej åläggas 
1 annat fall än cl'å det med hänsyn till av elen straffskyldige 

f~rut undergångna bestraffningar eller andra särskilda omstän
cbghet·er finnes icke kunna antagas, att lindrigare arreststraff 

Skttl!e å honom utöva tillbörlig verkan; ej heller må sträng 
arrest åläggas någon, som ej fyllt aderton år.>> Vid vaktar-
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rest ankommer på ;vederbörande befälhavare, huruYida elen 

.arresterade nrå deltaga i tjänstgöring eller icke. Strii ng arrest 

få r ej gå i v~erks tälligh et, förrän vederbörande läkare efter gjord 

unelersökning förklarat, att den straffskyldige kan nt :1n Yad::\ 

för hälsan undergå .stmffet. 

Den i § 20 av nu gäl'l::mde strafflag för krigsmaklen före. 

fintliga bestämmelsen att för officer sträng arrest ej ma an. 

vändas, ej heller för manskap arrest utan bevakning har icke 

intagits i nya strafflagen, vadan alltså, efter dennas ikraft. 

trädande förstnämnda straffart kan an\'ändas för officer och 

sistnämnda för manskap. 

Nu refererade lagbestämmelser äro hämtade nr (len nya 

lagens första del, .som omfattar >> allmänna besliimmelscr>>. 

Andra delen av lagen handlar »Om siirsU/da brott . 

Bland stadgandena i denna del må framh ållas att brol

ten >> rymning >> och >>01ovligt undanhållande >>, som enlig t nu 

gällande lag bestraffas enelast om de begås av krigsman, en

ligt nya lagen beläggas med straff ii.ven då de begås a\' nagon, 

som ulan att vara krigsman lyder uneler krigslagen och (h 

tjänstgöring'sskyfdig vicf mobiliserad avdelning' saml att den 

nya lagen icke innehåller s traffbestämmelse för >>Opålit lighet>> 

eller >>vanvård av den aktning krigsman av andra bör iiga ». 

Lagens tredje del' ontfattar >> krigsartiklonW >> och >> äger 

tillämpning aHenast i fråga om brott, som förövas i krigs lid 

eller eljest uncJier tid', då rikets krigsmakt är mobili serad >>. I 

de fall bestämmelserna i tredje delen ej till annat föran leda, 

äger jämväl andra delen av lag-en till bimpning uneler sf1dan 

tid. , Tredje deJ:en tinnehåller .strarffhestii.mmelscr belriiffandc 

förräderi, bloltslällancl'e av l;;rigsm a kten, feghet och ol ovlig ge

mensl.;: ap med fienden, för rymning och olovligt undanhallan

de, för uppror, upplopp och olydnad, misshandel och fö ro

lämJmino- för skadecrörelse och rån för överträdelser ell er usido-
t, t) ' 

sättande av tjänsteplikter i vissa fall samt för olodigl k rigs-

byte och missbruk av vapenmaklen i krig. 
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Fjärde delen av lagen omfattar befälhavares disciplinära 

rnyndighet och innehåller beslämmelser om vilka m ål, som 

räknas till disdplinmål, om dessa ntåls handläggning och dis

ciplinstraffs verkställighet, om klagan i disciplinmål .samt om 

tillrättavisningar. B'Iand dessa bestämemlser m å framhållas , 

.att i disciplinm ål utredning om förseelsen ,och de närmare 

omständigheterna därvid alllid skall ske vid förhör samt att, 

innan discip-linstraff ålägges, befälhavaren skall inhämta ytt

rande av vederbörande aud'itör rörande brottets beskaffenhet 

och det .straff, som bör åläggas. Undantag från sistnämnd a 

bes täm:melse medgives i vissa fall, såsom i fält, på sjötåg eller 

eljes, då auditör ej finnes alt tillgå. 

De hllrättavisningar för mindre förseelser och fel mot mi

litär tukt och ordning, vilka enligt nya lagen må, på sätt och 

i den ordning av Konungen närmare förordnas , i stället fö1· 

disciplinär bestraffning an vänd'as äro: 

a) varning, meddelad enskilt eller i närvaro av några den 

felaktiges Ö'verornade eller med honom likställda; 

b) vägran ombord' å fartyg, av landpermission för nss 

hestämd tid, högst trettio dagar, eller för högst sex landper

missionsdagar; samt för manskap dessutom: 

c) åläggande för visst antal gånger, högst sex, eller för 

viss bestämd tid, högst femlon dagar, att ulom vanlig ordning 

förrätta handräckningsarbeten; 

d) förbud att under viss bestämd tild, högst femton da

~ar, vistas utom kasernområd e, läger eller däremot svarande 
0 lllråd'e eller åt kompani eller likställt truppförhand upplåten 

<l el a v dylikt område. 

Förutvarande form av tillrättavisning genom mistning a\' 

dagavlöning eller avlöningstillägg, av brännvins- eller ölpor lion 

eller dä1:emot svarande ersättning har borttagits . 

Beträffande kriusdomstolarna och rätteo1åm!en ~därstädes 
- ~ o v 

aro ändringarna icke mindre omfattande än med aYSeende på 

Siraffiagen för krigsmakten. 

Tidskrift i Sjöväsendet. 17 
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De krigsdomstolar, som enhgt den nya lagen skola fin
nas, ~iro följande: 

Underdomstol är krigsrätten, som utgöres a v rcgements
krigsrätt, stationskrigsrätt, särskild krigsrätt eller, fran den 

dag rikets krigsmakt stäHes på krigsfot för annat änd nmal iin 

övning, fiiltkrigsrätt; 

Krigsöverdomstol är krigslwurätten eller , då i krigstid i 
,·issa särskilda fan så erfordras, överkrigsrätt 

I mål, som dragas und er Konungens prövning, dönwr hög

sta domstolen i enlighet med vad i gnmd1agen stadga;,: 
Under krigstid må i vissa fall förordnas s/c1ndriitt fii r att 

rannsaka ooh döma, då vid 'trupp, som är i fält , eller n fa rtyg, 
som för krigsföretag är statt på sjötåg, eller i belägrad fäs t
ning brott, som är betagt med döds.straff, blivit begangel och 
den brottslige gripits på bar gärning. 

Rcgementskrig1srätt skall finnas vie!' varje regem ente och 
därmed likställt truprpförband av armen och kustartillcril't, sta
tionskrigsrä tt vid en var av flottans stationer . Krigsriitlen ut

göres av en krigsdomare såsom ord'för::mde, två mil il iira leela
möter och en auditör. 

Krigsdomare, vartill företrädesvis skall utses ordinarie do
mare i allmän underrätt, förordnas av Konungen och kan an
sti.iHas vid flera olika krigsrätter. 

De milWira ledamöterna i krigsrätten, vilka i regel förord

nas av vederbörande regements- eller armefördelningsclwf eller 
stationsbefälhavare vid floHan skola vara av minsl kap tens 
grad, men i mål mot underofficer eller någon av ma nskapet 
en kapten elJ.er en underofficer av fanjunkares ell er liksUilld 
grad. 

Auditör vid regements- eller stationskrigsrätt utn iim nes av 
Konungen. 

Fältkrigsi~2u beslår av fyra ledamöter, därav tre milihi ra: 

och en civil. Främste milit~ire ledamoten är räUens ord föra nde
De m rilitära ledamöterna förordnas för tillfället av den ]Je fii l

havare, som föranstaltar om krigsrättens sammankaUanclc. Till 
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.. 1 ledamot fällkrigsrätt förordnas i regel krigsdomare eller 
eJ VI 

auditör. .. .. . .. .. 
J(rigshovrutten utgores av en v1d Svea hovratt bildad sar-

kil-d avdelning, som består av ordförande å en av hovr~i.ltens 
5

1
. ·s1•011 er sås·om ordförande, en annan leclam·ot i samma hov

c .IVJ. 
.·· tt ett krigshovrättsråd och två militära ledamöter. KrigsJa , 
hOvrättsrådet utnämnes av Konungen. De militära ledamöter-

a Sont i reael sk·ola vara av regementsofficers grad, förord-n,, ........ 
nas av Konungen för tre år i sLinder. 

ErfordTas i krigstid' särskild krigsdomstol , förordnar Ko
nungen om inrättande a v överl;rigsJ'(·itt, som kan vara gemen

sam för två eller flera avdelningar av krigsmakten. Över
krigsrätt utgöres av en generalsperson eller •flaggman såsom 

ordfö-rande, två överauditörer samt lvå officerare av regements
officers grad. Ordförande och överauditörer förordnas av Ko
nungen, övriga ledamöter utses vid förefallande behov av hög

ste befälhavaren. 
Vid ·iJuaflträdandet av elen n ya lagen om krigsdomstolar 

komma de nuvarande väbelsbefattningarna att indragas . En
ligt denna lag .skall nämligen å Lal ans tälJas vid krigsri.i t t a v 

krigsfiskal 1sås•om alhniin åkh1garre och Yid krigsdomstol av 
överkrigsris kal, virlken senare jämväl vid krigsrätt skall föra 
talan, cl'å fr åga är om åtal vid sådan rätt \Il1ot officer av rege

mentsofficers eller högre grad. Dock kan vid .sådana mål över
krigsfiskal uppdraga åt vederbörande krigsfiskal att utföra den
na taian. Krigsfiskal förordnas av Konungen och kan anstäl
las vid flera kri'gsrätter. Överkrigsfiskal vid krigshovrätten 
utnämnes av Konungen och åligger honom, förutom åklagarc
uppcl'raget vid den krigsöverdomslo1, där han är anställd , jäm
väl att utöva tillsyn ÖYer åklagaretjänstens handhavande vid dc 
krigsrätter, so·tn lyda under nämnda krigsöverdomstoL Inrät
tas överkrigsrätt, förordnar Konungen särskild ÖYerkrigsfiskal 
vid clensamrma. 

Vid krigsrätterna komma efter den nya lagens införande 

att jämväl avdömas vissa mål mot officerare. 
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Därest någon , som Yicl krigsrätt skall rannsa kas för brot t. 

varå straffarbete .eller förlu st av ämbete eller tjänst k an följa: 
begär att erhålla rättegångsbiträde, skall Konungens befallnings
h avande i den ort, där rätlen .skall sammanträda, eller, da ran11 _ 

sakningen 'skall h åNas av fältkrigsrätt, r ä ttens C'iYila 1Pda1110 t 

förordna sådant biträde. 

Jag övergår nu till alt redogöra för trenn e författningar. 
som omhandla pensions- och gralialsfrågor och äro a\· dt>n Yikt 

att de böra hava plats i denna redogörelse. 
Den första av des·sa förfa ttningar, nämligen Kungl. kun

görelsen elen 17 september 1914 om vissa ändringar i och ti ll

lägg tiff de av KLLngl. Ma]:t m ed' Rtksclagen an/agna grunder 

för pensionering av flottans befäl' och LLnderbefäl' m ed neder
likar m. m. hade m åhänd a kunnat inrymmas i redogörelsens 
första del, då pension eringsgrunderna finnas intagna i del I 
av reglementet för marinen såsom bil. 3 a) och d':i kungörelsen 
tillik a jnnebär ett upphävande av den i regl em entets§ 163 mom. 
l , med'givna rätten tiJrl åtnju lan de av »respitår» och »respitma
nader» via uppnådd pcnsionså1der. Jag har emellertid sam

manfört den m ed övriga bestämmelser vidkommande pension 
och gratial, enär änrchingar i reglementets del I, föran ledd a av 
de i kungörelsen omförmälda, av statsmakterna fallade be
sl'uten, ännu ej vidtagits . Kungörelsen finnes emeHerlid in ta · 
gen såsom bilaga i :den nyutkomna del III a v reglem en ll'l . 

Innehållet i kungörelsen kan troligen angivas så, att den 
nu förefintliga rätten att vid i tjänsten ådragen skada eller sjul' 
dom, smn m edfört oförmögenhet till tjänstgöring, ayga med 
pension eTSatts med skyldighet att vid dylikt förhållan de aYgil: 

vidare att nuvarand e rä ttighet för officer av komm cn clörkap· 
tens eller högre grad eller marinläkare att förbli va kvar i t jiinsl 

tre år samt för officer a v kaptens eller lägre grad eller under· 
officer att förbliva kvar i tjänst sex månader efter uppnådel 
pensionsålder upphävts, ehuru Konungen eller den iimbetsmyn-
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dighet, som >äger a tt från tjänsten avskeda, må uneler vissa för .. 
" ttnin crar låta med beviljandet av avsk ed anstå under högst 

utsa "' . . . _ . . 
de ovannämnda tiderna , sa~nt s lutl1gen _alt elen , .som .. under . t1 e 

Il varandra följande år på grund av s jukdom, vanforhet eller 
r:te varit och för framtid en är oförmögen till tjänstgöring, äger 
l)
1
_ l(li<•rhet att avgå och kan utan egen ansökan från tj~insten 

s•Y "' . 
skiljas rmot å tnjutande av pensiOn av s ta tsmedel. 

Dessa förordnanden , som skola träda i kraft den l januari 

[91 6, äga ej ti1lämpning 'På löntagare, .som före kungörelsen s 
utfärdand e erhållit fullmakt utan föreskrift om skyldighet att 
underkasta sig förändringar i pensionshänseende och inneh ål1a , 

som synes, v~isentligt skärpta bestämm elser i fråga om skyl
dig-heten att i vissa fall avgå ur tjänsten före uppnåeld pensions-

ål'der. 

Av marinens personal h ava allt intill inn evarande år f. el. 

båtsmän och marinsoldater tvivelsutan varit sämst lottade i 

pensions hänseende. 
Ea1l igt bestämmelserna i 1838 års r eglemente för >> Amira 

litetskrigsmanskassan >> med dä ri :'\. ren 1853 och 1860 gjorda 
ändringar med avseende på pensionsbeloppen hava till och 
med! utgången av år 1914 båtsman el ler marinsoldat vid lllpp

nådcla 55 års ålder varit berältigad till pension av 30 kronor 
årligen efter 20 års tjänst fr ån 20 års ålder, 42 kronor årligen 
efter 30 å r s tji.inst från 20 års ä l der och 54 kronor årligen efter 
40 års tjä111st från 20 :c1 r s ålder. För den, som under tjän
steutövning bl'ivit .skadad, hava pensioner utgått med resp . 

54, 80 och 100 kronor, bel'Oende p ft elen lidna kroppsskadans 
beskaffenhet, så a lt sistnämnda pensionsbelopp 'utg:llt till den , 

som: på grund av lid en skada befunnits vara oförmögen all 
försörj a sig. . 

Från och med år 1910 hava dessutom alla pension erade 
båtsll1än och maTinsoldater, som uppnått 50 års ålder, åtnju
tit ett åPlitgt tillägg till pensionerna av 25 kronor. 

Seclan Kungl. Maj :t genom en år 1912 förordnad k om -
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mitte lå lit utreda , huruvida och i så fall under vilka Yillkor e 

höjning av d: till avskedat mansk::t~p vid arme~1 och flottan fn't~ 
Vadstellla kngsmanskassa ·och flottans p ensJOnskassa utrr ., t>«en. 
d'e underhåll och pensioner kunde anses böra äga rnm a\· ];· 

. ' ' <lll1-

na<de denna kom m itte i april 1914 utrednin g och förslag he lriif-

fande höjda p en sioner åt marinens indelta manskap. E fter 

det J( ung l. Maj :t till sistlidet års riksdag a v låtit en p a niimncia 

förslag grundad proposition i ärendet och riksdagen med an

ledning därav m ed'giJYit , alt förhöjning av pensionern a a t :lY

skedat manskap vid marinen finge i vissa fall äga ru m, har 

I\ ung!. Maj: t genom kungörelse 'den 30 oktober 191 -1 fö rord

nat, att pension från flottans pensionskassa för avsk edad ba ts. 

man eller marinso~dat skall fr ån och med 1915 utgå med 100 

kronor till den , .som UIPpnått 60 års Mcler, m ed 200 kronor til l 

den , som är född tidigare än el en l januari 1847, m ccl 12:> kro

nor till den, som ~i r född 184 7 och 1ned 110 kr'onor till den, 

som är född 18-±8, att pensionstagare, som r·edan enligt gii lla n

de beshimmelser iiger åtnjut a pension till h ögre belopp iin del, 

s10m enligt ovanstående skulle tillk omma h onom, skall iiga ti ll

goelonju la de t högre beloppet samt a lt såsom begran1ingsh jiilp 

efter av l~den pensi·onerad båtsman eller marinsoldal skall ge

nom: fl.ottans pensionskassa utbetalas ett belopp av :=w kro nor . 

De sålunda medgivna pensionsförhöjningarna iiro j11 skö

ligen obetydliga, m en h ava dock 'Siikerligen för m:"tngen gam· 

mal båtsman minskat bekymren för livsuJPpehällel. 

Från och med sistlidet år hava de till änkor och barn efte r 

a v lidna ldelägare i flottans p ensionskassa utgående gratin len 

blivit i avsevärd grad förhöjda. 

Frågan om höjning av dessa gratial ävensom miijl ighe

ten av gr:atialavgifternas erläggande und er visst antal :u· i stiil

let för und er delägarnas livstid h ava sedan flera å r tillhal.;:a \·n

r i>t uneler behandling av kassans direktion och fullm äktige, och 

gratialfondens ställning, 'döcllighetsförhållandena bland kassans 

delägare och än kor efter sådana ävensom övriga på dessa fr ago r 
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. verl;.ande omständigheter hava gjorts till föremål för ingående 

iJ1 d'ersökningar och beräkningar genom sakkunnige på det för
un · 
"kl·ino·stekniska omr ådet. :sa o 

EfteT det 1909 års fullmäktige behandlat då föreliggande 

utlåtand en och beräkningar i detta ärende, uppdroga fullmäk 

tige åt kassans direktion bl. a. alt verkställa utredning och till 

11
äst sammanträdande .fullm äktige avgiva förslag till för fram

tiden avsedda och för .sam tliga delägargrupper rätl\·ist a vvägda 

"'ratiaiJavgilfter och gratial sam.t sådana reglementsbeshimmel
o 
·ser, som cl'änned oskiljaktigt sammanhängde. 

Sedan direktionen lå tit verkstä lla omfattande försäkrings

tekniska utredn ingar och beräkningar i ärendet , avga\· direk

tionen den 31 oktober 1912 till fullmäktige två alternativa för

slag till nya gratia leringshes lämmelser med ·därtill hörande u t

redningar m. m. 

Fullmäktige enades om ett av dessa förslag , ldock efter vid

tagande av en del ändringar däri, och anhöllo om Kungl. Maj :ts 

stadfästelse å av fullm äktige sälunda anta gen lydelse av vissa 

paragrafer 'i de t av 1909 års fullmäktige antagna reglementet 

för flotlans p·en.sionskas5a, vilket reglemente dock icke iinnu 

av Kungl. Maj :t blivit stadfäst. Enligt n ftdigt brev den 24 okto

ber 1913 fann emellertid Kungl. Niaj:t demul fullmäktiges an-

11ållan ej föranleda annan. å tgärd ä n att åt fullmäktige lämnades 

tiUfälle att efter förnyad prövning a v ärendet för sin del be-

htta angående cle ändringar i förnyade nå d. reglementet för 

flottans pensionsk assa av elen 17 noYember 1899 med däri ge

nom nåd. kungörelseeden 22 april 1910 gjorda Lindringar, som 

kunde finnUJs påk,allacl'e för vinnande a v de ut a v fullmäktige 

avsed'd1a syftemål. Efter nya Yal sammanträdde fu llm äktige 

åter i nnven1Jl)er 1913 och avgåYO den 15 i nämnda m:lnacl un

derd,ånig frmms tiillning o:m stadfii.stelse a v en a v fullmäktige 

nntagen andrad lydelse av §§ 22- 25, '27 , 76, 78 och 79 i sist
l .. 1a111nda reg-lemente. Den föreslagna stadfäs telsen m eddelades 

.genom Rungl .kungörelse elen 5 december 1913. 
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Enligt de sålunda ändrade reglementsbestämmelserna hava 
gratialen i de fyra gratialkla sserna bestämts till: 

l :a klassen, för änkor efter flaggmän m . fl., 1,200 kronor ; 

2 :a klassen, för änkor efter regementsofficerare m . fl. 
1,000 kronor; 

3:e klassen, för änkor efter k ap tener, subaltärnofficerare· 
m. fl, 800 kronor; 

i 4:e k1assen, för änkor efter underofficerare m . fl.. 400. 
kronor. 

(Förut utgående gratialbelopp i dessa fyra klasser voro. 
resp. 1,000, 750, 510 och 237:50 kronor). 

För barn under 21 år u tgå pupilltillägg med 15 '7o av gra
tialets belopp för första barnet och för varje barn därutö ver 
med 10 % av gratialels belopp, oberoende av antalet barn. 

Arlig gratialavgift erlägges med 13 ' /2 % av gratialets be
lopp inom den klass delägaren tillhör, men denna årliga av
gifl utgår ej s'om förut under delägares hela livstid, utan upp
hör för delågare i 1 :a klassen vid 68 års ålder, för deläga re i 
2:a ldnsen vid 58 års ålder, för delägare i 3:e och 4:e kla s:-,crna 
vid 55 1

/ 2 år.s ålder. 

Förutom den årliga, gratinlavgiften ed ägges i vissa fall re
troaktiva avgifter och tilläggsavgifter i årsavgiften, be6ikuade 
efter försäk r ingstekniska grunder. 

De nya stadgandena trädde i kraft den 1 jm1uari l 911. 

Envar, som vid 1913 års utgång redan var delägare i kas 
san ägde dock rätt att öwrgå på den nya gralialstaten, tliirest 
anmälan därom a v honom gjordes före den l juli 191 -l och 
mot erläggande av vissa förhöjningar i gratialavgiften. Be
fordran medför skyldighet till sådan övergång. 

Gratialen till änkor eller barn efter deWgare, som avlidit efter 
1899 års utgång, samt efter delägare , som icke övergått på uyrr 
gratialstaten, förhöjas med 20 % av deras förutva ran de be · 
lopp. 
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II. Förvaltning. 

Följande under sistförfln tna år vidtagna förvaltningsåtgär

der torde här böra omnämnas: 

Såsom i senast avgivna årsberättelsen avgavs, har genom 
olika nåd. brev befälhavare å under den kallare årstiden rus
tade sjöstyrkor och fartyg medgivits rätt att, då omständighe
terna d'är tiH föranleda, låta på kronans bekostnad verkställa 
tvätt av kojer, 1madrassöverdrag m. fl. dylika inventarier, var
'amte förmånen av fri tvätt cw kronobek l'ädnadspersedlar vid 
~issa tilfäll en tillkommit sjöbeväringen, men däremot icke stam-
01anska.pet. Efter riksdagens hörande har -emellertid nu genom 
nådigt brev Iden l oktober 1914 denna förmån tillerkänts iiven 
sjökommenderat .stammanskap uneler ticlen 1 oktober-14 april, 
samt med'g'ivits, att sådan tvätt även vid annan tid på året må, 
på särski'ld hos marinfönailningen gjord framsti:dlning frlm 
vede1·börande befälhavare, ombesörjas på kronans bekostnad. 
Kostnaden för sålunda verkställd tvätt skall bestridas av an
slaget till beklädnad åt sjömans- och skepp,sgossekårerna. 

Sedan åtskilliga år tillbaka har det vid flottans härvaran
de station ansetts vara för kronan förmånligt att kunna ut
betaias s. k. kolbesparinspremier till de vid stationens kasern
etablissement m. fl. inrättningar anställda civila eldarna för aU 
därigenom sporra dessa tiH iakttagande a v sparsamhet med 
åtgående brännsle. Efter underdånig framställning i ärendet 
från stationsheH1lhavaren härstädes har Kungl. Maj:t genom 
nåd. brev den 12 juni 1914 medgivit, att dylika kolbesparings
premier må utgå till civila eldare vid marinens etablissement 
samt bemyndigat .stationsbefii.lha varna Y id flottans stationer 
san1t cheferna för Vaxholms och Karlskrona kuslartillerirege
lllenten att efter ,e}dningsperiods slut bestämma storleken av 
Pre111ierna med iakttagande att desamma må utgå med högst 
15 % av v~irclet utav inbesparat kol a v i fastställd stat upp
tagen kvantitet samt 'med vissa maximibelopp. 
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Ett komplem ent LiH marinens reglemente, som hiltilb sak 
nats, och som. vid den inträffade mobiliseringen av mari nen 

förvän tansfullt emotsågs, är ];rigsoulöningsreglement et. S:\. 

dant reglemente utfärdad es den 25 september sis tlidet ar a tt 
tillämpas allenast under krigstjånstgöringstid och å perso nat 

.tillhörande i marinens mohi'Jiseringstabeller upptagen mobili: 
serad del av m arin en frå11 och med elen dag, då order om 1110_ 

bilisering utfärcla,s till och med sista demobiliseringsdag:.>JL 

E nligt detta reglemente skall i detsamma omförm iilcl pe r

·sonal Yid tjänstgöring i land i stället för avlönings- och iin-iga 

fö rmåner enligt stat, åtnjuta krigslön, krig&portion , krigsutruts
ning.sbidrag samt r esekostnads- och traktamentsersä llniu g m. fl. 
förmåner . Under sjökommend ering skola officerare, underof

ficerare och viss civilmilitiir personal åtnjuta , för u Lo m avlönings
och övriga förmåner enligt stat eller eljest, krigsavlöningstill
liigg, krigsutrustningsbidrag m. fl. förmåner . 

Ehuru reglemente t innehåller ganska detaljerad e besliim

melser beträffande kr igsavlöningen , dess s torlek och u tbetal
ning m . m., t-orde man dock kunna säga, att ;det i fle ra fl YSe

enden är otydligt. Kungl. Maj :t fann också nödigt att smnli
digt med reglemente ts p rom ulgerande utfärda särskilda be
stämmelser med aneende på dess tillämpning. Olika tolkning:u 

·av reglementet och dessa bestämmelser hava dock föranlett en 
m å ngfald klagom ål över tilbmpningen. Det har ock befunnits 

erforderligt att tillkalla sak kunniga för regl ementets om a rbe t
ning och dessa lära nu hava avgivit sitt försl ag i ärend et, ~om 

antagHgen komm er att understä llas innevarande års r iksda g. 

Efter det civilkom m issionen hos Kungl. l\1aj:t gjort fra m· 
stäl1ning om utfärdande - i likhet med vad redan år 19 1:~ iigt 
rum i fr åga om r egemen tenas lägerkassor - av föresk ri fler 
l)eträffande de vid flottans sjömans- och ske,ppsgossekårer samt 

ku startilleriregementena föref intliga mcmsi.-ccps- och m arkete n

terikassor, har Kungl. Maj :t genom nåd . b r ev den 5 december 

1914 till marinförvaltn ingen förordnat att inkomster, uppkom-
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av överskott å marketenterirörelse och annan för manska-
J\!1 ' . 

ets räkning dnven rörelse samt m edel, som. inflyta genom 

försäljning av köksavfall och dylikt, skola bilda monskapskns-

samt mecklelat b estämmelser rör anY~indandet, förva ltnin 
.sor ' 

och r edovisningen av dessa kassor. gen 

I samband med anläggning av elektrisk belysning i alskil

liga marin ens etablissement i Karlskrona har sådan belysning 

jänwäl anordnats i en del åt unelerofficerare i kronans hus upp 

låtna bostäd er. 
P å vederbörlig frams tällning har Kungl. Nlaj: t genom n åd. 

brev den 6 november 1914 bestämt, a lt flottan och kustartilleriet 

tillhörande underofficerare, som i kronan s hus å tnjuta fr i bo 
stad, till v ilken elektrisk belysning av kronan tillhandahålles , 
@svidare behålla till dem utgåend e ersiittning för ljus mol det 

att de ersä tta enHgt mätare förbru kad elek trisk ström i bo

städerna erforderlig armatur. 

R ecl ouisningsreformen uicl fl ottans stationer. 

Av tillka llade sakkunnige ·den 15 november 191 3 aYgivet 
]}etänkande och förslag angående förenkling av redovisni ngs

väsendet vid marinen, del III, omfattande föreslagen räken
ska,psreform vid flottans 'Stalioner och varv, har refererats i 

ruästlidet år s berättelse i denna klass. 
Att en snar och genomgripande föränd ring av det nuva

rande 'redovisnings- och räkenskapssystem et vid fioLL an s sta

tioner och varv är i hög grad av behovet p åkallad, därom tor

de de flesta , som hava med detta sys tem att skaffa, Yam ense. 
Däremot äro meningarna delade om lämpligheten av den a ,
de sakkunnige föreslagna reformeringen. Niånga anse, a lt man 
resolut bör slå in på den av de sakkunnige angivna vägen, h elt 

bryta ned det gamla system et och bygga upp ett nytt enligl 

<le sakkunnigas för slag. Andra hå lla före , att det gamla sy-
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slemet, om det än i mängt och mycket numera är oti dscnli "t 

im eck!at {)Ch Lungt och alltså behö,·cr moderniseras och f~r : 

enklas, dock i flera avseenden är gott och värt alt i hnvndsak 

bibehåll as samt att 1 allt fall dess grundvalar icke böra up)

bryta,s, utan kunna tjäna såsom underlag fö·r elen nya, mode~·. 
nare byggnaden. 

Dessa å·sikLer hava ock framhåll'its i yttranden , som av 

vederbörande myndigheter avg~vits över de sakkunn igl•s re

formförslag. I ett avseende råder i dessa yttranden ganska 

stor samstämmighet, däri nämligen att de sakkunniges fii rs lag 

icke kan anses .innebä ra någon furenkling av redovisnings- och 

räkenskaps väsendet . Skarpast fram hålles detta a v m arin fö r. 

valtningen, som i silt den 2 mars 1914 avgivna yllrandc llll 

derkastar förslaget en ganska bister kritik. 

Sitt anförande inieder marinförvaltningen med en p oJc. 

mik mot de sakkunniges i allmänna redogörelsen för den före .. 

slagna räkenskapsreformen gjorda meddelande, att »den nwri· 

tima redovisningsreformen står i intim kontakt med och iir be

roende av den reform av statsbokfiiringen i övrigt, som redan 

är genomförd beträffande stora delar av statsförvartingen eller 

som. enligt l\ungl. Maj :ts beslut under den närmaste fra mtiden 

skall genomföra'S'>>. Genom delta påslående hava, .säger mar in

förvaltningen, dc sakkunnige redan från början ställt sitt nu 

föreliggande reformförslag under skev synv,inkel. Den »reform 

nv statsbokföringen », vilken man av det anförda yttrandet skul· 

le tro varn ett över så gott som hela linj en inom statsfiirvall

ningen fullbordat fnktum , slode ni.imligen i själva verket en

dast vid en med hi.insyn till omfånget synnerligen b egriin sad 

och med hänsyn till utsikterna för forlsalt genomförande skii

ligen oviss begynnelse. !VIarinfönallningen framdrager ]lc1·is 

för riktigheten av detta sitt påstående, framhåller att pa vissa 

håll, där elen av de sakkunnige omnämnda r eformen av sta ts

bokföringen genomförts , man icke 'iir odelat tillfreclssbll cl !1lCd 

resnitalet av densamma, särskilt dess nyhet med dc nwnn l

liga »kassarapport erna>>, samt att armeförvaltningen och ka !11-
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l
-rä tten i avgivna yttrnden unel erkänt den tillämnde stals-

1na · . . 
kföoringseformens pnnc1 per. 

bO Att beteckna die s3Jkkunniges förslag ~i'ts'om en förenkling 

l·edoVilsningsväsendet anser marinförvaltningen vara miss
av 
yisande. Lika l.Llet som redovisningen ombord förenklats ge-

110,111 elen här genomförda reformen, lika litet inneburc del nu 

framlagda förs,Jaget någol1! förenk ling av redovisningsväsendet 

dd' flottans stationer, men väl motsatsen. Enligt ämbelsver 

kets tanke vore ock redan en ytlig blick på de ifrågasatta orga

nisati:onsförändringarna, mängelen av de föreslagna nya före

skrifterna och det så betydligt ökade atalet redovisningshand

lingar till räcklig att finna, vad även den närmare granskn·mgen 

bestyrkte, att det som här bjödcs icke vore ett förenklat, men 

väl ett i vilda högre grad än tillförene 'invecklat redovisnings

system. 

?vlaorinförvaltningen kri tiserar därefter de 'av sakkunnige 

föreslagna >> kassanupporterna >> , vii k a enligt ämbetsverkets å

sikt endast till ·sk·enet äro rapporter om kassans s tällning, men 

i verkligb eten månadsredovisningar och att det är genom den

na .sin egenskap, men icke därigenom alt cle angiva kassabe

hålln~ngen, smn de kunna successivt liimna material för bokslu

tet. Vidare bestrider ämbetsverket lämpligheten av att genom

föra: de sakkunniges förslag att införa en »bokföring per kassa " 

i stället fö r den nuvarande på anordningsbeslut grundade bok

föringen . Genom övergivande av den på anordningsbeslut ·gnm

d'ade bokföringen skulle man nämligen förlora elen nuvarande 

kassajournalens fö.r bedömande av kassans verkliga ställning så 

viktiga egenskap att lämna upplysning ej blott om vad som 

verkligen utbetalats, utan även om vad' som fltsponera/s på 

kassan u tan att ännu vara utbetalt. Genom exempel visas olä

genheterna a1v en »bo·kföring 'per kassa » och fördelarna av bok

föring grundad på anordningsbeslut, varefter framhålles, atl 

de av de .sakkunnige föreslagna kassarapporterna icke konune 

att leda till det med dem avsedda målet, nämligen en »effek· 

tiv och ständig kassakontro l!» och en »s tändig översikt över 
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anslagsbelastningen vunnes icke enbart genom rapporter 
0 Il l 

vad som utbetalats uLan först genom att tillika få kiinnedom 

om yad som disponerats av vederbörande anslag. 

Vad sakkunnige anfört beträffande befrielse fö r sta tions. 

befälhavaren att underskriva uppbörds- och ulbetalni ng~orcler 

biträdes \däremot av marinfönaltningen , som anser att rena 

kassaärenden böra handläggas av kamreraren å ri1 kenskaps . 

kontoret i likhet med den ordning, som av ämbetsverket lill

.styrkts' för kustartilleriet, dä,r ~.regementsintendent fö resragits 

skola erhålla befogenhet att besluta i dylika ärenden. 

Efter alt hava fram.stii.llt de nu i korthel antydda princi

piella anmärkningarna mot de sakkunniges förslag övcrgar ma

rinförvaltrringen till en granskning av särskilda detalj er aY det

la, Yarvid ämbetsverket finner skäl avstyrka införandet a\ »kas

sa- och bokföringskon lo r et», men tillst~' rka placering i statio

nens, kassa av en kassakontrollant Likalecles avstyrkes inriil

landet av ett »kompaniernas ekonomik ontor>>, men h emsliill cs, 

att erfor derliga föreskrifter måtte utfärdas i syfte att fulls tän

digt ordna kontrollen Ö\·er de kontanta medel , som a\· kompa

nichefern a omhänderhavas. Såsom skäl mot inrätlan drl av 

del ,sistn~imnda konJorel anföres all, då särskilda sakk unnige 

t illkanats för att biträda m ed »utredning ,och uppgöra nde av 

försl'ag rörande organisationen av de till flottans sta tion er hö

rancle myndigheten>, lre.suUatet av des.sa s.akkunniges arbe te 

syntes böra avvaktas, innan man inlälc sig på så ingripande 

organisati10nsföränd'ringar, som förslaget om kompaniernas el,o

nomikontor avsåge. 
Vad betriiffar varvsbokföringen tillstyrk er marin fiirva lt

ningen a lt denna på föTsök ändras enligt dc principer, som lagts 

till grund för >> varvsbokföringskomm:ittcrades >> år 1910 avlåt

na förslag, vi1kct i huvudsak nu upptagits av de sak kunnige 

och varöver ämbetsverket förut yttrat sig. Dock anser iimbe ts

verket alt flera o mständigheter mana till iakttagand e av för· 

siktighet 'i avseell'de p å försöken med det nya systemet. 

Sålunda meddelas den intressanta upplysningen att man 
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rid tyska marinens varv under åren 1910- 1912 gjorl försök 

' d vad man kallat >> kaufmiinnische Buchfi.iring >> , .som tämli
Jlle , 
aen nära torde sammanfalla med det nya sys tem, varom här 

~ore fråga, och vars införande av förvaltnings- och räkenskaps

J11 )'11'digheterna hälsades med glädj e, men a lt efter ingående· 

undersökningar kommit Lill den ÖYertygclsen, att denna bok

föring icke vme himplig för vaTVsdrifften, varför man återgått 

till »d1e kameralislische Melhode >>. 

Marinförvaltningen föresl år därför att det nya bokförings

systemet tilsvidare försökes allenast vid varvet i Karlskrona 

samt att varvschefen bemyndigas att, utan frång[~ende av sy

stemets princilper, utfärda de föreskrifter angående bokföringen 

och kontroHen vid varvd, som kunna Yara erford erliga till av

lägsnande av dc svår igheter, som vid införandet av :det nya sy

stemet kunn a möta. sakkunniges förslag till anordnande av 

ett särskilt »varvskontor >> för varvels bokföring biträdes av 

marinförvaltningen. 

Mot de sakkunniges förslag till bestämmelser för statio 

nens matinrättningar har marinförvaltningen intet att i sak. 

erinra, men avstyrker att dessa detaljföreskrift,er inflyta i •reg

lemente för marin en. 

SintJigen gör marinförvaltningen åtski'lliga erinringar mot 

de sakkunniges förslag beträffande stammanskapels bekläd'nad 

och b€klädnadskostnadernas bestridande, vilka förslag avstyr

kas. Mot ämbetsverkets beslut i denna del har emellertid tjänst

förrä ttande avdelningschefen för intendentavdelningen reserve 

rat sig och biträtt de sakkunn iges förslag med h~insyn till' de 

förddar och förenklingar, som skulle vin111a!S av desammas ge

nomförande. Förslagen gingo som bekant, i korthet angivet, ur 

På att beklädnadsförråden skulle disponera anslaget till >>bc

kläd11ad åt sjömans- och skeppsgossckårerna >> i dess helhet mot 

skyldighet för beklädnadsförråden att bekläda manskapet samt 

att i sammanhang därmed beklädnadsanslagets och bekläd

Iladsförrådens titlar skulle sammanslås och i riksstaten upptagas 

ett hestämt anslag, benämnt >> beklädnadsförrådens underhåll 
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vid flottans stationer». Härigenont skulle för beklädnadsfö rr[t, 

dens vidmakthållande erhållas erforderligt rörelsekapital. 

Som känt torde vara upptog KungL Maj:t delta iirende i 

propositionen till sistlidet års riksdag, varvid Kungl. Maj :ts för. 

s lag i huvudsak överenss tämde med de sakkunnigees. Fii rsla . 

get gillades dock icke av riksdagen, som ansåg, att en utrccl

]ling 1av den föreliggande frågan enligt av riksdagen angirna 

Tiktlinjer borde verkstiillas. 

Av marinfö.rvaltningens härovan i korthet relaterade lll

J'åtande över deTll av de sakkunnige föreslagna reform eringen 

av marinens redovisnings- och räkenskapsväsende fra mgar, att 

ämbetsverket i de fl esta hänseenden ställer sig avvisande mot 

reformens genmnförande enligt av de sakkunnige förordade 

principer. Enelast en tiHämpning på försök vidl Karlskrona van· 

av kl'en föreslagna varvsbokföringen och inrättande Yi d bada 

varven av för handläggningen av varvens räkenskaper siirski ll 

avsedda räkenska:ps·kontor, »varvskontor», har ämbelsYerkel 

.ansett sig kunna förorda . 

Det ~ir att önska att marinförvaltningens förslag h iirulin

nan må vi'nna K ung1. Maj :ts bifall och att den nya ordningen 

snarast möjl'igt må komma till stånd. Men önskligt är även all , 

om den kommer till s tånd, endast de huvudsakliga bsel iim mel

serna hos d'et nya systemet anbefalles till ovillkorlig eflerriillelse 

och att vederbörande icke bindas av den mängd detaljbesliim

melser, som de .sakkunniges förslag omfattar. Det kan näm

ligen befaras, att systemet genom alHör minutiösa detaljfö re

skrifter kan ViiSa sig sakna den smidighet, .SOI11 det mask iiga 

f ör att kunna 'anpassas efter de vitt skilda förhållan den, solll 

förefinnas och måste förefinnas vid olika varvsdepartemcn t. 

De skäl, som marinförvaltningen anfört för sitt avs ty rkande 

av bifall till förslaget om ä11cl-rad bokföring vid fl-ottan s statio

ner utom varven enligt av sakkunnige i nu föreliggand e be tän 

kaude iförordade principer ä Y en som beträffande inrättande t 

av ett »kas-sa- och bokföringskonton samt ett »lwmpaniernas 

.ekonomi konton, synas vara tungt vägande, i all synn erhet so rn 
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fn~mställt-s av den myndighet, i vars händer ledningen av 
de · l" l t .. l d arinens ekonomiska ange agen 1e er ar ag . . 

J1l Det m å emellertid vara tillåtet uttala den förhoppnmgen , 

tt den viiktiga fråg,an om införandet vid marinen av ett förenk

~at och tidsenligt redovisnings- och räkenskapssystem snarligen 

·å vinna en ti-llfredsstä:Hande lösning. 
JU 

Flottans framtida reservofficersinstitution. 

,, Vad beträffar reserv.officerarna anser jag erfarenheterna · 

från kusteskadern givit vid h anden, att de i allmänhet oaktat 

samvetsgrant och a llvarligt strävande att fylla sin plats dock 

icke förmått att göra delta till följd av ovana vid militärtjänst

göring och bristande förmåga att utöva befäl, varför det synes 

mig olämpligt att - såvi,cJa icke reservofficersutbildningen un

dergå r genomgripande förändringar, vilket av andra skäl knap 

past vore att förorda - vid mobilisering kommedera r eserv

officeraTe å stridsfartygen, utan böra dessa avses till viss lant

tjänstgöring, transportfartyg m. m .>> , så skriver eskaderchefen 

öv-er 1904 års kusteskader i s-in generalrapport, -och vad han 

redan då insåg, torde under den seelan dess förflutna tiden tyd

li.glen h ava bekräftats. Vi hava också kommit så långt, att vi 

nu stå inför en reservofficerskårens omorganisation, och om man 

ock ej efter ovannämnde eskaderchefs yttrande kan kalla: denna 

omorganisafi.on >> genomgripande >>, så kan man på densamma 

använda hans eflerföl'jand'e ord, att den »knappast är att föror 

da ,,, d'ärför att den allt för mycket h åller fast vid den gamla in

stilf:utionens erkänt felaktiga grundprinciper. Snarare får man 

beteckn a denna organisationsförändring som ett försök att i 

reservofficerskåren införa ett nytt element och kanske även så

som en naturlig följd av den i år förändrade värnpliktslagen. 

Tidskt-ift i Sjöväsendet. 18 
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Innan vi där fö r övergå till en redogörelse av m arinsta. 

bens förslag till •omorganisation, Lorde en bl1ick på lan dets nya 

värnpliktslag i vad den rör här berörda fråga vara av intresse. 

Som vi ju alla veLa, ger oss cl euna lag trenne Ling, som Yi lii nge 

varit i behov av, nämligen: förlängd vapenövningsticl , tidigare 

inträde i värnpliktsålcliern samt bättre och längre vapenbild

ning för den .studerande ungdomen. Till denna sena re kate

gori räknas de ynglingar, som genomgå eller genom gå tt nag011 

av rikets navigationsskolor, och äro de för den skull hniltti 

gade anmäla sig till inskrivning vid marinen r edlan under det 

år , som die fylla aderton eller nitton år. Då numera fullgjord 

värnpliktsövning är nödvändig för alt antagas till r eseryo ffi 

cersaspirant (R O A) , bliva dessa ynglingar härigt;nom sa tta i 

tillfälle att vid yngre år , än elj es t skulle hava varit fall et, hörja 

denna utbildningskurs. 

Men liksom navigationsskoleeleven har rättighet börj,l sin 

värnpliktstjänstgöring tidigare, så kan han också på ell års 

uppskov d'äm1ecll fr ån dlen föreskrivna ålder:n (20 Etr ), och 

detta just för a tt unelerlätta hans studier i navigationsskolan. 

I värnpliktsTagens 17:e paragraf föreskriv es nämligen : a lt i\. 

.sjömanshus inskriven värnpliktig, som gör sannolikt, a ll han 

inom ett år -efter inskrivningen kommer att söka inträde i sjö

kaptens- eller s tyrmansklass vid navigationsskola, medgives upp

sko·v tiH nästfölj ande år med föreskriven tjänstgöring. 

Men ej nog härmed'. Vä~en till R O A und erlättas än mer 

genom en annan bestäm:melse i samma paragraf, som siiger 

att >> värnpliktig, som vid' navigationsskola avlagt styrmansexa

men och förklar ar sig äm:na efter avlagd sjö-k:mtensexame'.1 

söka anställning såsom r-eservo.fficersaspirant för utbilclni n~ till 

reservofficer v~dl m arinen, m å, om han anses härf(;r liimplig, 

på ansökan hemförlovas från pågående tjänstgöring, sedan 

minst tr:e fjärdedelar av dien för honom i § 27 bestämda tjänst

gö·ringet11 fullgjorts ». 

Me1d dessa medgivanden ytterligare utökade med ausöl;.

ningsål'd'erns hö jandie till 27 :e levnadsåret har m an sökt jämna 
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""o·en för navigationsskoleeleven a lt eft er avlagda examina ägna 
vao . . ) 

· 6 åt örlogstj änsten såsom R O A och r eseru offlcer (R O . 
Slo ' 

1 enlighe t med l 914 års rik sdags beslut, att r eservofficers

kåren skulle organiseras pa moderna grunder , och i överens

tämmelse med den nya värnpliktslagen har marinstabsch efen 

~stllid'ne m ars -avgivit förs1ag till nytl r eglemen te fö r . utbild-

·11 <1 av r eservbefäl för flottan. Redan dessförinnan hade dock 
UJ 5 ' 

förre marinstabschefen i september 1913 framlagt ett cl.ylikt för-

laa u r vilket mycket i detta senare är taget. I s törsta korthet 
s ' b' 

vilja vi här nedan relatera de vidtagna hu vudsakligas te för-

ändringarna från de gamla bestämmelserna. 

Av dessa är d'en m est framträdande unclerlättandct av flot 

tans stammanskaps vidare utbildning till R O. Redan hösten 

1913 hade chet:en för underoffi.cers- och sjömanskårerna i 

Karlskrona framstii llt ett förslag i dylik riktning, och nu för·e

slår marinstabschefen med anledning därav, att årligen fem 

korpraler, -vilka närmast föregående år avsrutat sin k orprals · 

utbildning och vilka vederbörande stationsbefälhava re bland 

därtill sökande finner vara mest lämpade för utbildning till 

R O uttaoas för erh:lJl.ande av sådan utbildning. Efter en 
' tl 

kortare kompletteringskurs, avsedel att bibringa för inträde i 

styrmansklass vid naviga tionsskola föreskrivna kun skaper i 

d1en mån dessa icke hava vid flottan 'mecldelats , böra de ut

tagna k orpral-erna under högst två års tid permitteras med hi

behållande av samtliga avlöningsförm åner för a lt vid naviga

tionssk·ola avlägga styrmm~s- och sjökaptensexamina. På grund 

av en del olikheter i gällande undervisningsprogram i naviga

tions'SkoJan och flottans underofficerssko-l a anses det lämpli 

gare, a tt dessa korpmler taga sin styrmansexamen i elen först 

nämnda skolan. 

Men nu är fallet , att örlogsma trosen i detta stadium ej 

fyller alla villkoren för inträde i navigationsskolan erforder

lig sjötid och kunskaper. Örlogsmatrosen har vid denna sin 

avgång från flottan i genomsnitt endast n ågot m er än hälften 

Grund
principerna 
för marin

stabens 
omorganisa.
tionsförslag. 

• 
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av den erforderliga sjötiden. Dock beräknar man, att korp. 
la_. 

1erna ej bliva disponibla till tjänst i hndelsflottan, fö rrän de 

slutat sin rescrvofficerskurs, och som denna utbildning huv ud. 

saklig-en skall äga rum till sjöss, få de i allmänhet tillfälle fylla 

denna brist. 

För alt ersätta bristen i kunskaper föreslås anordnandct av 

en kompletteDingskurs på högst en månad, omedelbart innan 

de uUagna korpralerna peNniUeras. Genom denna ku rs skulle 

för -dlem inträdesprö·vning tiU styrmansklassen bli obehövlio 
l::l· 

Såsom ovan framhållits baseras det nya reglem entet för 

utbildlning av res-ervbefäl för flottan på elen principen , al t ut

bildningen i största möjliga utsträckning skall försiggå om bord. 

R O A utbildas i likhet med vad nu är fallet i skepps- och min

tjänst. Utbildningen äger rum dels under yrkesskola (sk jut

respektive minskola) och praktisk tjänstgöring under den a lcr

.ståen:cl'e -delen av utbildningsåret Aspirant, som avses för 

skeppstjänst, skall hela åPet kommenderas ombord ft nagon 

pansarbåt, men för de till mintjänst uttagne beror sjökom men

deringen på, om minfartyg finnes på expedition, i annat fa ll 

förläggas dessa as-piranter till Stockholms station. Pä grund 

a v bestämmelsen am R O A: s. föregående utbildning som viim

pliktig eller sta1manställd kan en del nu medtagna för heredan

de militära ämnen samt skjutövningar med kat'bin ur kmsen 
utgå. 

För att sporra aspiranternas intresse och flit under utbild

ningen böra belöningar av guld- och silverje tonger för klmska

per och färcliig·heler utdelas. Den ettåriga fortsatta utbild ni n

gen för reservunderlöjtnanterna borde i r egel försiggå a sam ma 

fartyg , vm·å aspirantutbri~clningen ägt rum, och torde denna 

ubbildning särskilt böra inriktas på att göra eleven fullt skic

kad att vild! drabbning bestrida •en viss bestämd befattning 
ombord. 

Den frivilli-ga sex månadlers repetitionsövningen för vin

nande av kompetens för befordran till reservkapten borde ocJzså 

försiggå OlTllborci samt torde åsyfta R O:s bibringande av l;:än-
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ed'on1 om timade förändringar inom vapnet samt förmåga att 

~estrid'a befattningen såsom fartygschef å special-, trängfar-

tyg rn . m. 
D-et nu gällande reglementet för reservbefäl för flottan 

skulle upphöra att gälla med utgången av nästkommande sep

tember m ånad, och samtidigt skulle de nya förordningarna 

träda i kraft. 
För att göra R O A-tjänsten mer lockande än hittills och 

därigenom erhålla möjlighet till större urval bland de sökande, 

torde särskilda åtgärder vidtagas. Detta av desto större vikt~ 

som fordringarna genonl! detta förslag stegrats, utan att de eko

nomiska förm ånerna i .samma grad ökats. Bland dessa åtgär

der näm nes i första hand, att staten vid' beviljande av rederi!

lån, statsunderstöd eUer andra förmåner till rederibolag eller 

andra enskilda fö-retag· inolln sjöfartsnäringlen såsom villkor 

uppställer fordran å företrädesrätt för flottan tillhörande reserv

officerare till vissa befälsbefattningar å nämnda fö-retag tin

hörande fartyg. En titelföränch-ing skulle också vidtagas i d'et 

R O A efter genomgången godkänd kurs utnämnes till officer 

i flottans reserv i stäNet för till resemofficer. 

Sedan v,i här ovan -omnämnt de principiella skillnaderna 

meUan nuvarande och blivande reservofficersförordningarna, 

skola vi för tydlighetens skull göra ett kort utdrag· ur det nya 

reglementets bestämmelser i de stycken där förändringar v1dta
gits. 

Vad -då först beträffar antagningsfordringarna så märkas 

där nedanstående förändringar och tillägg: 
l :o) antagningsåldlem höjes till 27 år; 
2 :o) att såsom värnpliktig, inskriven vid flottan i allmän 

tjäns,t, h:ava v,id däcksavdelningen med godkänt tjänstbarhetsbe

tyg fullgjort minst 360 dagar av den honom såsom värnpliktig i 

fl'ed!stid åli:ggande tjänstgöring eller att haYa varit stamans tälld 

Vid sjömanskårens däcksavdelning .och vid avskedet innehaft 
111inst korprals tjänstegrad samt erhållit godkänt tjänstbarhets
betyg. 

Utdrag ur 
det blivande 
nya regle
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Efter utnämningen till reservunderlöjtnant vidtager 0 111 e_ 

delbart e tt års tj änstgöring såsom sädan o.~h är därmed all 
vidare obli,galorisk fredstjänstgöring slut. Onskar dock R 0 
\·inna befordran till reservkapten, å ligger honom att undl' r 7 
8, 9 eller 10 året efter det, då han avslutade sin aspiran tut: 

bildning, inställa sig till repetitionsövning om fattand e dels re

petitionskurs, dels praktisk tjänstgöring, och fortgår denna repe

titionsövning under en tid av h ögst sex månader i enlighl'l med 

de bestämmelser, som Konungen i kommandoväg meddelar. 

l ÖYrigl gä ller för befordran, att resenunclerlöjtnant, som minst 

8 år varit anstä1Id som R O, av vederbörande stationshdii lha

varc nnmi.iJ.es h os Konungen för bef·ordran till resen löjtnant. 

På enahanda sätt <m mäles reservlöjtnant, som g enomg~llt stad

gad repetitionsön1ing och minst 18 år varit anställd sasom R 
O, för befordran till reservkapten. Då R O under 1]. änst!2·ii ri 11 a 

• ~l b 

\·id fliollnn på ett förtjänstfullt sätt bestritt befattning ~as om 

befälhavare i mera sjä1'Ysliindi g ställning eller cHi. han i iin ig t 

ådagalagt utmärkt förtji:inst och sk·icklighet vi.d l.jrin stens skli

tand e, får han tillgodoräknas dubbel tji:instgör in gs tid . 

Vid utgången av cUet år, varunder R O fyller 45 iu· mecl
de:la s han avsked ur tjänsten. 

Den särskilda kungörelsen angående utbildning till R O :w 

från ske,ppsgossekåren utgångna matroser har nedanstaende 

innehåll: Årligen i juli kunna fem korpraler -- 3 från 1\arls

kr·ona ·och 2 från Stockholms sta1ion ~ uttagas fö r srirsJ;:i ld 

utbi1dn~ng i och för anställning såsom R O A. Dessa k orpraler 

placeras på Stockholms station och genomgå därstädes i aug u

sti en 30 dagars kompletteringskurs i die ämnen , som hchö\·as 

för inträde i styrmansklnss,en i naYigation sskolnn och som rle 

ej "id flottnn erhåll i t unden-isning uti. Efter denna kom plel

ter'ill1gsknrs permitteras de från l september under högst två 

års tid' med bibehållande av samtliga löneförmåner för all \·id 

navigationsskola genomgå styrmans och sjökapl.ensklasser na. 

Korpral, som avlagt dessa examina, meddelas avsked men nr 
skyldig anmäla sig till antagning som R O A. Skulle hnn bli 
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derkänd i styrmans- eller kaptensexa men, återgår han till 
1111

ttan för att fullgöra återstoden av honom vid sjömanskåren 
f]O . . · b · d ··1 
ål

·o•aande tj änstetid, varvid el en hd, han vant or ta, e.1 me ra;:-
1oo 

n as. 

Efter att crenom ovan anförda utdrag ur tills dato förelig- Det nya 
. . :::. . .. . . l" el . . 11 ;· ] "t h reglementets 

"ande offlclC'!Ua handlmgar hava overbbc ~at en t1 lan~ a oc verkningar. 

fö·reslagna organisationen av R 0-k:'tr·en , torde densamm'as 

verkningar i vissa avseenden något närmare böra belysas. 

Det är ju förk1adigl, att marinmyndigheterna j möjligaste 

må·n se till statel1ls nytta, mel1! man får ej h eller helt fr ånse den 

andra partens intressen, i synnerhet om dessas främjande kan 

11ö-ras förenligt med försvarels stärkande. 
o 

Vi vilja se till, om här så blivit gjort. Det ~i.r nämligen 

hancliels.flottans beHil, som skall utbi1cla.s till örlogsbefäl, och 

då böra yttranden och förslager från denna personals s'ilda 

vara av st örsta värde. Att sådana yttrandlen ej varit synliga 

torde bel'O på, att hela omorganisationen tills dato varit myc

ket litet känd ; ett sakförhållande som i rent militära ting är 

fÖ'rde1aktigt men sam nu, då en stor civil kår beröres därav, 

ej får alltför mycket undandragas offentligheten. Di.irför är 

alt hoppas, att kofferdibefälet ~ såsom kår -- får tillfälle 

yttra sig, innan organisalianen helt fastställes. I »Svenska 

sjöfartens >> organ ~ Nautisk Tidskrift -- ha va visserligen 

några enstaka röster höjts i frågm1, men kunna dessa, sådana 

cl:e d:är framkommit , ej anses ge något ansvarskännande ut

tryck för hela befälskårens n1ening. 

Allmänt erkänt är eme1lertid inom såväl örlogs- som han

delsmar inen, atl R O-frågan ej för närvarande är ordnad så, 

·SOl11 d en borde och kund e vara, och alt resullatet av utbild

h·ingen ]'änge visat sig otillfredsställande i de flesta avseenden. 

För att råtta detta ford1·as en genomgripande omorganisation, 

där reservofficerskåren gives en skarpt preciserad uppgift och 

en d'ärefter lämpad utbildni ng, vilka bägge sk·ola bl1i' mera 

Värdefulla för försvar·et, mera ambitionsväckande för indivi-
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den och mera förenlig med handelsbefälets huvuduppgift, än 
vad nu blivit fallet. Men m era därom längre fram . 

I die nya förslagen har man til'lfört R O-kåren ett delvis 

nytt element, och fråga uppstår då självfaJ:l et, om delta skal! 

bli av enbmi gocJI verkan för försvaret. Såsom en prem ierinrr 
b 

av flottans matroskårs bästa individer kommer R 0 -organisa. 

tionen otvivelaktigt att verka förbättrande på skeppsg,osse- och 

sjömanskårernas r ekrytering. Men detta var väl ·ej målet. 

Individen vinmer därpå - m en ej heller detta är säk0rt, så

som av nedanstående framgår - och försvaret förlorar i läng

den. ViU man genom högre befordran förbättra sjöma nskå

ren - vore ej underofficerskåren också värd en l'iknande 

prenniering? - så torde rätta vägen vam att behalla de bästa 

ind\ividterna vid vapnet och än fastare binda dem därvid ge

nom at t göra diet möjligt för d em (bägge kategmierna) att 

vinna högre aktiv befälsgrad i stället för passiv sådan. Att 

som nu efter ett års tjänstgöi'ing som reservunderlöjtnanter -

och även detta ett utbildningsår -- för alltid skilja dem från 

vapn et ,och kasta dem ju på en levnad'sbana, där dc sakna 

nödiga förkunskaP'er är väl m era till skada än gagn för såväl 

staten som individen . Efter några års bortovaro fr ån tjän

sten är den nye R O :s nytta för försvaret vid krigstill fä lle 

lika min'imal som under nuvarande regim. För varje å r, som 

förflyter efter R O-utnämningen , sjunker R O :s användba rhet 

för krigstjänst h elt hastigt i synnerhet ifall repetiti onsövnin
garna borttagas. 

Vi nu'iste göra R O-kåren d en rättvisan att tillsla, alt 

denna tillbakagång ej bero,r av individen utan är sys temels 

fel! Det blir en naturlig följd' av krigsmaterielens hastigt ske

ende ulv,eckling ! Det finnes ej n ågon möjlighet för en person, 

han m å vara aldrig så kunskapsrik och begå vad, att efter nå

gra år s totala bortovaro från ett örlogsskepp kunna med nå

g,on utsikt om gott resultat driva fram dietsamma eller dess 

krigsmateriel till någon hög kraftutveckling. 

Genom ·den nya ,organisationen skiljer man så r ege1bnndet 
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de fem bästa alumnerna av varje årsklass korprHler från vap-

t Låt vara att dessa fem på frivilligh etens väg ändock kan-
Ile · ' 
ske avgått efter slutad' anställningstid, m en i aB~ händelser 

vore &et väl bättre att åtm1i'nstone f örsöka hålla dem kvar än 

a<tt med kallt blod förhjälpa dem till avgång, ty så kan man 

med fullt skäl kaBa denna överflyttning till R O-kåren under 

dess nruvarande eller tilltänkta organisation . Till huru ofant

ligt mycket större nytta skulle inte dessa fem och åter fem ut

valda hava varit för försvaret, om de som und erofficerare 

eller som aktiva officerare varit kvar vid vapnet. 

V'il böra även en gång se saken genom kofferdibefälets egna 

gJJasögon. Skall det bli till någon förbättring för deras kår att 

däri få ett regelbundet tillskott från marinen ? U~märkt duk

tiga örlogsmalPoser är d el h elt säkert, m en blir det lika duk

tiga s tyrmån eller kofferdikaptener ? 

Ja , d ärom torde framtiden lämna det bästa svaret. Men 

icke torde svaret under nuvarande förhållanden bli jakande 

från handelsflottans målsmäns sida, och att även d en motsatta 

parten har s'i.na dinbier därom, spåras av den bestämmelsen, 

att rederierna m ed läm:phga medel skulle övertalas eller rent 

av tvingas taga hand om detta av staten framskapade mellan

ting av örlogs- och koffer<disjöman. I det sjöfarande Norge 

har det visat sig, att R O ej alls äro ·eft ersökta av r ederierna, 

och detta oaktat dessa g•enomgå tt statens S1jökrigsskola. 

Huru nödvändig R O-befattningen ~in är, så är och förblir 

den dock en bisyss~a för de män , som ägna sig däråt. Det yrke, 

som giver dem derase levebröd och tager deras ojämförligt 

största tid i anspråk, få de ej försumm a. Detta yrke kräver 

för handelsmarinens befäl sin särskirda ulbilclnin g, och orätt 

vore att på denna bana tvinga in örlogsmatroser, som sakna 

den nödiga praktiska utbildningen för kofferditjänsten , att 

konkurrera 'med dem, som från barndomen ägnat sina krafter 

däråt. Av sa,mma skäl m ås te å andra sidlan erkännas, att de, 
50In fått sin utbildning inom örlagsflottan bättre lämpa sig till 

befäl därstädes; men då R O-befattningen ej föder eller ger 
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sysselsättning åt sin inneha vare, måste elen för flottan liks on, 
hittills bli fö1~behållen handelmarinens befäl. 

Se vi så till R O :s kapacitet i och för örlogs tjänst, sa l11å. 
ste medgivas, att .sbaten under de första åren efter R O-ulnä111_ 

ningen har större nytta av honom tned den nya än m ed den 
gamla mganisahonen. Men detta bara de första åren , pa den 
grund att repetitionsövningar saknas. Att sålunda skapa en 
R O-kår, vars medlemmar endast en helt kort tid äro t jiinste. 
dugliga vid oförmodlat inkallande, måste rubriceras såsom illa 
använd arbetskraft och dål'ig ekonomi. För att ännu en cr ·\nn ;:-, {_ b 

taga ett utländskt exempel må här anföras de övningskurser 
den engelsk•e reservofficern är skyldig genomgå å m\go t av 
Hans Maj :ts örlogsfartyg, nämligen: Tre övningsperiode r. Yar
dera av 28 dagars längd, under de tre första officersåren och 
därefter 28 dagars kurs vartannat år eller 14 dagars k urs Yarje 
år. 11ed dylikt underhåll av örlogskunskaperna blir den en
gelske R O:s ställning och tjänst i krig n ågot helt anna t än 
hans svenske kollegas, smn tvingas glömma det han en gå ng 
lärt sig. Att efter 7 till 10 års bortovaro helt frivilligt ord na en 
sex m:ånaders repetitionsövning kan ej kallas aU hålla k arens 
örlogskunskaper i nivå med utvecklingen. De flesta R O k om
m a nog a.U avstå både från denna kurs och från r esenkap
tensliteln. Och under denna repetitionsövning skaH eleYen, 
som kanske i flere år fört stora ångare i främmande fana t
ten, göras lämplig t'in utövande av >>s jiilvständ'igt befäl». ,\yen 
får man väl al1varligen b e tvivla att 7 ~'t 10 års utveckl ing inom 
sjövapnet skulle vara så obetydlig, att den hunne inläras på 
dlen korta ticlen av sex månader. Där blir troligen återigen 

det där ytliga inläranclet, som aldrig ger något reelt värde fö r 
försvaret eller n:'! g on inre tillfredsställelse och själ viiilit för indi
viden. 

A v vad vi här framhållit kunna vi redan inom den bli

vande R O-kåren .skönja ett tillstånd, som visar föga förbå tl
ring av dess nuvarande tjänsteduglighet och dessutom en k!'tr, 
inom vars råmärken separistiska frön utsåtts. Det är v i~s er-
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]igen sant, att f. d . skeppsgo~sar ocl: Ö1::og.sm~trose1: r~dan ~-n 
vun:nit inträde som R O och mgen bor lagga hmder 1 vagen for 
d ,Jik övergång, så länge navigationsskolorna i vanlig ordning 

) o l f d . o <>'eil1omgås. Men da skola dessa sko ors or rmgar saso~n nu 
~tå lika för alla, u tan undantagsbestämmelser. för vissa katego

EndaJst under sådana villkor kunna de från skillda håll r'i1er. 
koonmande eleverna sammansmälta till en kår, vilket ej blir 

faHiet, orm fl.ottans korpraler erhå lla särbestämmelser och för 
vissa biavsikters främjande lockas in bland kofferdiflottans 

befäl. 

Vi våga därför påstå, att reservofficersfrågan, de nya för

ändringarna till trols , ej är lyckligt löst i vårt land . Vi erinra 
o.ss åter d:et i börjarl> framhållna citatet ur esl-: aderchefens rap

po•rt oeh fästa oss för en stund särskilt vid dess senare del: 
"varför det synes mig olämpligt att -- .såvida icke reserv·offi
cersutbildningen undergår genomgripande förändringar, vilket 
av andra s·l.;.äl knappast vore att för·orda - vJd mobilisering 
kommendera reservofficerare å stridsfartygen, utan böra dessa 

avses till vi,s.s land tjänstgöring, transportfartyg .m. m. >> 

I rapporten angives ej dessa >> andra skäl», vilket ju skulle 

hava varit av största intresse aU lära känna, men förvisso har 
på aUra senaste trden just elylika skäl stigit upp på horison
ten Ka:nske ej precis d'e skäl, smn ovan citerade eskaderchef 
tänkt sig men dock såd'ana av allra största vikt och betydelse. 
Det torde vara överflöd'1gt nämna, att det är världskriget och 
d'e allra modernaste krigsredskapen --- för första gången i 
'Pmktisk tillämpning ,och användning - som skapat dessa 
skäl. Föga anade man 1904, alt dessa faktorer så snart skulle 

göra sig gälLande och detta med så ofantlig styrka. 

Av allra största betydelse är då att låta dessa krigsfaklo
rct· tala sitt språk till slut, innan n ågra b estående föriindringar 
i kr1igsorganisationerna I11U vidtagas. Tidpunkten för föränd
ringars genmförande är därför nu oHimplig. D et pågående kri
gets erfarenheter böra noga tagas i betraktande vid alla nu 

En ny rikt
linje för 
reserv

befälets upp
gift. 
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påtänkta krigsåtgärder, och före detta krigs slut kan m an . 
tänka sig kunna tillgodogöra sig' dess lärdomar. Erkiinn eJ 
måste ju, att vissa föränd.tringar ej tåla uppskov m en till 1 as 

· . . . .. ' c essa 
kan nog CJ flottans R 0-organwsahon raknas. Har elen få 
vänta på omorganisation i så långliga tider, som den h ittil;t 
gj:ort, ja, ~å kan ~en väl vänta ännu ett eller ett par år. De tt~ 
lundrar eJ att vissa mindre föränd ringar göra.s, ·m en farlia 
är att just nu ge institutlianen en bestående oraanisatio11 t>t o , SO J11 

låser fast denna dock viktiga fråga för kanske årtionden 
framåt. 

Men varför är flottans res·ervofficerskårs organisation så 
beroende av kriget? 

Man lnmdle ju tänka sig denna kår föga skulle beröras där
av, då ju utvecklingen i allmänhet mest berört m aterielen. 
Men det är just användlandet av denna nya materiel , som å
stadkommlit en ofantlig omvälvning av krigsbeg~·eppen, vil
ken omvälvning på .sjökrigets område bä.st kännetecknas av 
diet faktum, att handelsfartygen: ånyo efter nära ett sekels 
frid1ysning gjorts till fö·remål! för krigets och sjöröveriets da
gar och detta i en ännu ohygglig·are form än ford'omdags. 

Det är undervattensbåten, som åstadkommit denna van
hedrande återgång i krigföringen och sannolikt äT, att flyg
vapnet inom en nära framtiid skall följa undervattensbåtens 
taktik, emed'an luftens farkoster h ava den egenskapen gemen· 
.sanr med undervattensbåten: att vara urståndsatt a tt visitera 
och i egna hamnar införa uppbringade handelsfartyg. Denna 
omständighet är viktig nog för krigföringen i allmänhet men 
synnerligen betydelsefulL m ed avseende på vår här till behand
]ing förelagdia fråga. Det gäller ingenting mer eller mindre 
än att försvara den viktiga handelssjöfarten mot en ny fiende 
- en fiende som riktar .sin dödsstöt ej blott mot örlogsfarty
gen utan även mot den fredliga handelns farkoster och clä'rå 
vm·ande nonkombattenter och i det läget måste krigsflottans 
Jch handelsflottans personal mera än hittills samverka för att 
om möjligt avslå eller undgå dessa nya mordvapens verk nin· 
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Och förvisso måste också aU möjlig lärdom dragas ur 
<~al' · 
&et stora vä~·ldskiii,get; innan några genomgripande förändrin-

<~al' vidtagas. 
o 

Vi kunna ännu blott skönja konturerna av dessa lärdomar. 
Men d:å man ser havens jätteslagskepp icke annat än för ak
tions upptagande, och icke som föiT när som helst, bege sig ut 
till s jöss av rädsla för undervattensbåten, och samma så far
J]ga undervattensbåt å sin sida är rädd för och icke törs preja 
en beuårad handelsångare eller t. o. m. trålare, är inte det om 
något ett tecken, som tyder på en ofantlig omvälvning i fram
tidens sjökrigföring. M. a. o. en handelsångare kan med sin 
förstäv eller ett pa·r ombord uppställda kanoner förgöra slag
skeppens f:arligaste fiende! När har någonting dylikt förut 
härut? Och vad betyder det för vår sjöfart och dess försvar? 

Vad Sverige beträgar, är vårt land på grund av sitt ut
märkta militärgeografiska läge mycket lyckligt lottat i det hän
seendet. En handelsbloclmd av våra hamnar kan ej längre -
om vi äg1a ·e tt starkt och välövat undlervattens- och luftför
sv-ar - utfö-ras medl större krigsfartyg. Dessa våga ej då nal
kas våra kuster, och vi böra då alltid kunna hava öppen han
delsförbindelse över -den kust, som ligger åt det mort vår even
tuelle fiende - vare sig denne befinner sig i öster, söder eller 
vä.ster - motsatta hållet. Sveriges långsträckta kust, som haT 
goda hamnar och utfartsportar mot trenne ston111akter, med 
vilka alla vi ej torde råka i krig samtidigt, bUir särdeles gynn
sam för öpp.enhållande av vår livsviktiga sjöhandel. 

Men kan denna vår handel ej hotas medeist större artilleri
fartyg, så kan det .sk1e medelst de nymoderna vapnen under 
vattenytan och i luften. Huru skola vi då reda oss mot dessa? 
Ja, det blir fö-rst och främst att släppa lös massor av snabb
gående mindre örlogsfartyg med starka förstävar, snabbskju
t~ndle artliHeri och ,antiballongkanoner. Men vi ha färskt be
v~s På, att detta ej är nog för handelns tryggande. Den för
r;ctiske och svåråtkomlige fienden kan det oaktat smyga sig 
Pa handelsfartygen och utan förbarmande sänka desamma. 
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.~ ter:tår ~å endast att lwndelsfar t ygen försvrcm sig s}iilvQI 
Varfor lata sra dödas på elietta vis utan motstånd './ ·( · 5 .>]' l 

handelsfartyget dömt till undergång vare sia det är be ... 
1
u 

. " .. . .. 
0 'ara t 

eller rcke, sa ar det val tusen gånger bättre att in i det sis . 
försvara sig, och redan har det Hera aånger visat sin "tt 1 Li 

.... ) v o, Ll )e_ 
värade handelsfartyg• gått iNand segrande ofta med liYe t u u , , ur 
elineUen med undlervattensbåten. Tillvägagångssättet Yid en 
dyl,ik strid hör ej till vårt ämne, m en må i detta sammanbana 
nämnas, att en del intressanta iakttagelser härom finnas åter~ 
givna i N autli1sk Tid!skrifts junihäfte för året. 

Då de internationella överenskommelserna om fredlliga, 
oarmerade fartygs fria passage ej längre existera och med sä
kerh•et ej i framt iden komma att återuppJiv.as, då aters tår 
endast .självförsvar. Om vi också nu finna detta stridssätt 
.svårfattligt och föga tilltalande, skola vii dock en gång tvingas 
därtill. Bättre då att se verkligheten i ögonen och i tid vara 
beredd! d'ärpå. Ej så, att alfa lwnclels fartyg skola beväras, utan 
endast ett fåtal därav samt en del vedett- och bevakningsfar
tyg för att i krigstid kunna uppehålla landets nödvändigas ie 
import och bevaka dess kuster. En stark förstäv , 4 högst 5 -
därav minst en antibal1ongkanon - snabbskjutande pjeser, 
trådlös telegraf och rellativt hög fart är vad dessa far tyg be
höva. Och därtill en djärv och skicktig befälspersonal! Där 
äJr våra reservofficerares rätta verksamhets fält. 

Den detaljeradie lösningen av denna viktiga fråga är nu 
för tidigt att ge sig in på, men vi stå vid dess början och kunna 
skö'nja dless konturer. Så mycket inse vi ock, att den nye fien· 
den till vår sjöhandel - landets pulsåder, som dlen mycket 
riktigt blivit kallad - skall sammanföra örlogs- och hand els
marinernas personal i all synnerhet dess befälskadrar till ett 
gemensamt arbete på farans avvärjande. Vi skoh uppleva en 
sjöfartens renässans, då de olika marinernas befäl ånyo närma 
sig varandra, s.edan de efter ångans och de långskjutande ka· 
nonen1a.s :införande gått divergerande vägar. Den gem ensam· 
me fienden, som hotar att sänka båda i havets djup, är d et, sorn 
orsakar denna sam,mlans•mältning. 
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Men licke så, att vr vilja blanda befälspersonalerna från 
de olika lägren tillsammans på samma fartyg - till vilket den 
nuvarande omorganisationen strävar, och vilket ej har visat sig 
fÖI'delaktigt trots reservofficerarnas samvetsgranna och allvar
liga .strävanden att i örlogsfartygen fylla sin plats. Nej, var 
och en av dem skall gå på slina egna fartyg, där de blivit upp
fos.trade och känna sig hemmastadela; men på dessa skola de 

831mverka mot ·det gemensamma målet, fiendens förstörande 
och s jöhandelns upprätthållande. 

Örlogsflotta och handelsflotta ha fortfarande var sin hu
vuduppgil't att fyll.a, och till bägge behöves specialutbildad per
sonal. KrigsTedskapen äro nu mer än någonsin ömtåliga ma. 
skiner, .som •.måste handhavas med största omtanke och skick
lighet för att kunna giva något värdefullt resultat, när det en 
gång gäller. Ett par års ytlli.g utbildning eller rättare sagt , grad
passerin g >> är numera ej nog för bestridande av befälsposter på 
mocllerna örlogsfartyg. Endast den under lång tid h·änade och 
inarbetade officeren kan med den rätta övertygelsen om fram
gång för a .sitt fartyg, sina projektiJ.er eller torpedler mot fien
den. Alla halvmesyrer skada mera än de gagna, vilket i detta 
fall också gör den åtrådela ekonomiska vinsten till en chimär. 

Reservofficerarna - de böra nämnas officerare i reserv
flottan - ha nu fått en uppgift att fyl1a! Ett land med mer 
än en utfartsport tiH havet skall hädanefter bli tvunget aU 
hålla sig med en större eller mindre hjälp krigsflotta för att 
trots undervattensbåts och luftskeppsblockadi kunna håna sin 
sjöhandie~ ·och tillförs1el v~d makt. Denna hjälpkrigsflotta eller 
reservflotta skall bestå av bevärade handelsångare under befäl 
av en välutbildad och ofta repetitionsövad officerspersonaL Re
d'an nu kan förutskickas: att som denna reservflotta aldrig i 
krigstid skall uppträ'da i förband utan en och en, behöver ej 
några h ögre befälsposter med därmed förenade större kunska
Per besättas, utan bli reservflottans högsta befälsgmd' kapte
llens = d'en självständige befälhavaren. 

Till denna reservflotta böra ri:nrangeras alla trängfartyg så
sorrn moderfartyg för un:d'ervattensbåtar och luftskepp, sjömät-
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ningsfartyg, verkstads{artyg, lasm-ettsfar tyg, minsvepare, bevä. 

rade isbrytare m . m., och på en del av dessa fartyg kunna 
111 

C d. l · ff l ~ · ·· · ec[ 
or 1e reservo 1cers {drens repetwnsovmngar anordnas. p·· 

a tt i möjligaste mån inskränka budgeten bör en del herat t _or 
, 11Jn 

gar i la nd å varv och d epåer under krigstid besä ltas 
111 

· 

f'f" · fl ed 
C) ICeTa re 1 reserv rottan. 

De tta borde vara reservpersonalens uppgift och den är så 

viktig, att det heLt och fullt kräver sin man. Vill m an nödvän. 

clJigtvis att - liksom nu ä r fallet - reservoffi cerarna skola 

tjäns,tgöra ~'t de rena krigs far tygen, borde väl för st till ses, om 

ej bättre r esultat skull e vinnas att till befälsposterna clä r ut. 

bilda och bef:ordra därtill dugande underofficerare. Där se 

vi på en pa nsarbå t en man , som .stått vid .sin kan on i flera år, 

därefter lång tid .som kanonkommendör och plutonsbcfiilhava re. 

Han är väl förfaren m ed sin mater iel och torde lätt kun na bi

bringas de högre teoretiska kunskaper, som erfordras för ar tH

lerieldens ledning. Samma blir förhållandet ombord på tor

pedfartygen med den där tj änstgörande styrmannen , som un

der en följd av år utbilda ts i bå tens alla detaljer. Ar inte 

detta bra mycket mera värt än ett hastigt och ytligt inEirande 

av de för befälsföring nödvändigaste kunskaperna. 

Allmänt erkä·nt är ju också, att krigsm ater ielen ombord å 

örlogsfartyg numera utvecklas ~' ett mycket hastigt tempo och 

är a,v en så ömtålig natur, att d en för att g:e .största och biista 

nytta m åste handhavas a v spec ialutbildad p ersonal. Satt i 

händerna på ovan eller ej tillräckligt övad personal min s],as 

h ögs t betänkligt d'ess värde. Reservofficern höT och kan på 

grun!d av sin tjänst vid handelsmarinen ej utbildas till k rigs-
o 

specialist. Varför då sätta honom. p å de rena örlogsfartygen ' 

Man har gjort ·en go.d början, då man för ett tiotal år seelan upp

h öPde a tt utbilda reservofficerare till torpedtj änst Men är icke 

numera pansarbåtens artillerimateriel lika ömtålig och känslig 

som n ågonsin torpedbåtm·nas torpedma teriel ? L å t vnra, att 

r eservoHicern ombon:l' på pansarbåtarna ej får bekläd a annat 

än undemrdnade befattninga r , m en detta blir i så fall en miss

hush ållning .med arbe tskraft, och till de befattning(trna~ f~· J J :;~ il · 
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de är .säkerligen den erfarne underofficeren m era lämplig. Ej 

)l eller kan det YaTa rätt att lå ta reservofficerare fylla befäls

posterna å krigsfar tygen, så länge a k Liva officerare användas 

å sjömätningar, å gamJ,a utrangerade kanonbålar och andra 

dylika fartyg smnt å min dre vik liga skrivbordsbefallningar i 

)and. 
På hj älpl.;rigsfartygen (vi upprepa ,att trängfar tygen in

räi\.nas i denna ka tegori) dä·wmot blir reservbefälets rätla pla ts. 

Satta på d'essa fartyg kunna dc föru Lom sin fredliga tjänst 

)l;i111na med a tt fullt sätta .sig in i de militära göromål, som av 

dem en gång kommer att krävas. Helt säkert skulLe denna 

uppgift upptagas 1ned s lörsta intresse ~w handelsflottans befäl , 

och h elt säkert .sk ulle resultatet av deras arbete på så vis bli 

till större gagn för fö rsva ret än det deras nuvarande m ellan

stii:llning giver. Reservofficerarne skul le genom en dylik orga

nisation ·erhålla ett självständigare verksamhetsfält och mili

tärt befäl, vilket mera skulle vara ;j st[md att höj a deras intresse 

för de mHitära .studierna, än vad kanske nu ~ir falle t, då de 

.omb01··dl i örlogsfaTtygen dels användas endast på underord

nade befattningar, där de oftast själva inse, att de göra föga 

nytta,, dels ej erhålla någon tack eller erkänsla för ett sam

vetsgrant och energiskt arbete. 

Som förut framhållits ~ir det ännu för tidigt fastslå reserv

'officerskårens •organisation och himpliga utbi>ldning, men givet

vis peka krigets lärdomar åt det h åll , vi hät· antytt, och säker

ligen skall hfälpkrigs- eller reserufl'ottcm bli den grundval, på 

vilken m an därvid m åste bygga. 

F ör endast ett år tillbaka skulle man hållit ett dylikt p~\stå

ende för troligt (trots stormakternas nyskapade aux iliärkrys

sare, vilka spelat en ej obetydlig roll i krig.et), men tyvärr har 

den moderna tak-tiken och nöden skingrat alla vackra dröm

Inar, ·och bäst ,cH för dc nationer, som i lid taga lärdom av 

den hårda verkligheten. För närvarande kan endas t den av

hailldlade organisationens riktlinjer uppkonstrueras, och bör 

detta utföras au öriogs- och Iw ndeTsflottons mälsmän gemen

.scunt i samhörighetens och samförståndets teck en. 

H. Lindblod. 

Tidskrift i Sjöväsendet. 19 
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• Sjömansyrket Sverige. 

Den i kiQimmerskollegium påb6rjade och av social styrelsen 

sedermera övertagna undersökningen rörand e sjömansy rket 
i Sverige föreligger nu i det närmaste avslutad. Arbel l'ts fö r. 
sta d'el, avseende mera allmänna förhånanden ombord har nu 

utkorm:mit från trycket, ur vilket nedanstående utgör en r esumf.. 

Unelersökningens omfattning. Undersökningen beriir till

sammans 2,367 fartyg om .minst 20 nettoton med en hrutto

d'räktighet av 1,011,2'12 ton och en bemanning av 21,499 m an, 

vartlll komma 150 bogserfartyg under 20 nettoton m ed 521 

mans besättning. Sammanlagda antalet redovisade fartyg upp· 

går sålunda till 2,517 och deras bemanning till 22,020 man . 

De undersökta fartygen utgjordes av 1,1 18 ångfartyg om 

843,671 bruttoton och 1,1-!3 segelfartyg om 153,()08 bru tto lon 

samt dlessutom l 9 motorfartyg, 23 segelfartyg nwd hjiilpma

skin, 64 pråmfartyg och 150 bogserfartyg under 20 netlolon . 

Bemanningen å ångfartygen uppgick till 16,002 och å segelfa r

tygen till 5,202 man sam t å övriga fartyg till sammanlagt 816 

man. 

Av samtliga ;iJ 1911 års skeppslista upptagna fartyg om 20 

nettoton och däröver berör undersökningen icke mindre än 

fyra femtedelar (79, 0 %) samt 93,1 % av dessa fartygs brutto

dräktighet. I fråga om ångfartygen omfattar undersökningen 

nio tiondelar (89,8 %) och beträffande segelfartygen nära tre 

fjärdedelar av de i skeppslistan upptagna fartygen . Motsva

rande siffror för brutlodiiktighelen utgjorde resp . 96," och 81,6 

%. I betraktand1e av .de betydande svårigheter, varmed pri

märmat•erialets :införskaffande varit förenat , torde deUa resul

tat få ans.es såsom synnerligen gynnsamt. 
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Antar lartyg, tonnage och bemanning inom olika clrä1lig

]lelsgru pper. I tabeHen här nedan lämnas en övers ikt av 

sam tliga av undlersökningen berörda äng- och segelfartyg 

med avseende på fartygsantal, tonnage och bemanning inom 

oJjka clräktighetsgrupper, beräknade efter bruttolonnageL 

Antal fartyg, tonnage och bemanning inom olika 

dräktig hets g mpper. -
Dräktighets- Å n g f ar ty g. S e g e l f a r t y g. 

grupp. 
Antal l Brutto-l Netto-~Beman-Bruttoton. Antal l Brutto-l Netto-~Beman-
fartyg. ton. ton. ntng. fartyg. ton. ton mng. 

Absoluta tal. 

20-50 41 1,540 950 201 313 11,958 9,968 732 
50-JOO 161 11,938 6,510 1,092 395 28,421 23,806 1,375 

100 -200 248 39,655 24,582 2,G25 212 28,761 24,937 1, 137 
200-300 97 23,035 15,1 L6 1,286 98 24,261 21,555 722 
300-400 55 19,419 12,813 740 65 22,272 19,849 558 
400-500 44 19,823 13,349 680 29 12,887 11,543 276 
500-700 7l 42,049 28,783 1,195 H 7,907 7,156 153 
700-1,000 74 62,212 43,538 1,286 ll 9,279 8,487 141 

1,000-2,000 235 336,179 238,307 4,363 5 5,76G 5,316 81 
2,000-3,000 48 113,076 83,706 1,085 l 2,096 1,876 27 
Över 3,000 44 174,745 126,937 1,4.L!9 - -- - -

Summa 1,118 843,671 594,591 16,002 1,143 153,608 134,583 5,202 

Relativa tal. o jo. o jo. o; o. o jo. o jo. o jo. o jo. o jo. 

20-50 3·7 0'2 0'2 1'3 27-4 7·s 7•4 14·1 
50-100 14·± 1•4 1,1 G·s 34·6 18·u 17 8 26'4 

100-200 22·2 4·7 4'1 J6·.J. 18·5 18·7 18·b 2l·g 
200-300 8·7 2·7 25 8·o 8'6 15·s 16·o 13·g 
300-400 4·g 2'3 2·z 4·a 5·7 14·s 148 107 
400-500 3·g 2·3 2·2 4·z 2.5 8 ·4 8'6 5·3 
500-700 6·4 5·o 4·g 7·s 1-2 5·1 5·3 29 
700-J 000 6·6 7·4 7·3 8·o 1-o 6·o 6'3 2·7 

1,000-2,000 21-o 39·g 40·t 27-3 0·4 3s 3s h 
2,ooo-a' ooo 4·3 13·4 14'1 6·s 0'1 h 1·4 0·5 
Över 3 000 3·g 20·7 21-3 !h - - - -, 

Summa 100·o l 100·o l 100·o l 100·o l1uoo l 100·o l 100·o l 100·o 
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Såsom gr.tlpperna här ordnats, fanns största an talet fln" 
t)' 

fartyg eller 22, 3 %. inom dräktighetsgruppen 100-200 brutto. 
ton och det största antalet segtMartyg inorn dräktighctsgrup. 
pen 50-100 ton. Endast 18,1 % av ångfartygen , men G2,

0 
~ 

av segelfartygen voro under 100 ton. - Med hänsyn till d räk. 
tigheten, vilken bäst torde uttrycka de olika gruppern as Yerk. 
liga betydelse, intog bland ångfartygen gruppen 1,000--2,000 
ton det främsta rummJ€1 medl 39,9 ';/a av hela det redm·isade 

tonnaget och b'land segelfartygen gruppcn: a 50- 100 och 100 
- 200 ton med resp. 18,5 och 18,7 %. segelfartygen under 
100 ton räknade sammanlagt 26, 3 % men ångfartygen lllldcr 

samana tontal allenast 1,6 % av bruttotonnageL - I fraga om 
bemanningen kommo bLand ångfartygen grupperna 1 ,000-
2,000 och 100-200 ton främst med resp. 27,3 och 16,, '7o 
·samt bland segelfartygen grupperna 50-100 och 100-200 
ton med resp. 26, 4 och 21,o o/o . 

Inom den lägsta dräktighetsgruppen m ätte ångfartygen 
i genomsnitt 37, 11 och inom den högsta 3,971,5 bruttoton. För 
segelfartygen voro motsvarande siffror resp. 38,z och 2,09G,o 
bruttoton. Bemanningen å ångfartygen u tgjm·de in om den 
lägsta gruppen i genomsnitt 4, 9 man pr brtyg och inom den 
högsta 32, 9 man. För segelfartygen vm-o siffrorna resp. 2,, 
och 27, 0 • Demanningens antal ökades sålunda ej på långt när 

i samma omfattning som tonnaget. I fråga om bruttoto nna
get voro ångfartygen inom den högsta dräktighetsgrnppen 
över 100 gånger större än inom den lägsta, medan beman
ningen jnmn den förra gruppen enelast var ungefär 7 ganger 
större än inom den senare. För segelfartygen, som i genom
snitt hade en mindPe besättning än ångfartyg av motsyarande 

storlek, gäller i .stort sett detsmnma. 

Förhållandena i detta hänseende ombord å ångfartygen 
och secrelfartvcren åskådli!<,Q'Öras närmare av nedanstående öyer-

to J t> ~~ 'l t 
sikt, vari uträknats, huru m·ånga 1nan ~mn i genol11 5111 

komma på 100 bruttoton \inom olika d'räktighetsgrupper. 
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Dräktighetsgrupp. 
Angfartyg. segelfartyg. 

zo-50 

50-100 

100-200 

200-300 

300-400 

400-500 

500-700 ........... . .. . ... ... . . .. ....... . 

700-1,000 .. .............. . . .. .. . ' ' ' .... .. . 

),000-2,000 ... '' . ...... ''. '.' ' ' . .. .... ..... . 

2,000-3,000 ..... ' ' ............. ' .. ... ...... . 

Över 3,000 ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Summa 

Antal man per 100 bruttoton. 

6'1 

4·s 

4·o 

3·o 

2.5 

2·1 

Jämföres först bemanningen å ångfartygen med' densam
ma å segelfartyg av motsvarandie storlek, framgår av samman
ställn ingen, att inom de b åda lägsta dräktighetsgrupperna var 
hemanningen å ångfartygen mer än dubbelt .så stor som å segel

fartygen, varefter skillnaden inom följande dräktighetsgrupper 
successivt avtager, så att bemanningen å fartyg inom dräktig
hetsgruppen 1,000-2,000 ton var ungefä r lika stor å ång- och 
seg.elfartyg. En huvudsaklig anledning till att d'e lägre dräk
tighetsgrupperna bland ångfartygen hade alt uppvisa så jämfö

relsevis höga genomsnittssiffror för bemanningen torde få sö
kas däri, att en stor del av dessa far tyg utgjordes av passage
rarefartyg, vilka hade en jämförelsevis talrik köks- och upp

Pa>sserskepersonal. 

Antal fartyg, tonnage och bemanning inom olika farter. 

Med' ledning av d'e uppgifter, fartygsbefälhavarna avgivit p å 
framstälLd fråga, mellan vilka orter fartygen vanligen gå, ha va 
fartygen hänförts ti1l fyra olika farter. Denna fartsindelning 
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har v·er'l~stälHs enligt de grunder, som föreslagils aY 1906 ~\r 

sjöfartssäker!1etskommittc. Vid bestämmandet av olika 1'-l .·t s 
' 1 er 

har h emlandet tagits som utgångspunkt. 

T.iU kust- och inrefart hava sålunda h änförts alla fa r[\·o 

som enligt lämnade uppgifter van ligen gå i fart mellan SYen;!~~ 
orter, utmn mei!an sve~1ska fastlandet och orter inom Gottlands 

län, ävensom f:art på Alanels hav och Öresund ; till östcrsjö)'ort 

fartyg , som trafikera utländska h amnar vid Sverige om·"iY a111 <.J t"'' (. c e 
farvatten intill en linje mellan Skagen och Lindesniis sam t en 

linje mellan Esbj.erg och Tcxcl l.med undantag för fa rt pa 

Alanels hav och Öresund) , ä vensom fart mellan svenska fas t

landiet och mter inom Gottlanels Jiin; till nordsjö fart alla far

tyg, som, med undantag för föregående farter, nyttj as i fart 

ej bor l ont Bergen i Norge, Storbritannien och Irland samt Bres t 

i Frankrike; och slutligen till oceanfort fartyg i trafik a a1 -

lägsnare farvatten. 

Av ångfartygen voro icke mindre än 500 (4±,7 %) syssel

satta i: kust- och inrefart, 133 (11,0 % ) i östersjöfart, 30± (27,2 

7c) i nordsjöfart och 181 (16,2 %) i oceanfart. Tages ater 

hänsyn till tonnaget , blir ordningen mellan de olika far ternn 

en annan. Dc relativt få ta'liga fartygen i oceanfart oml'a ltade 

sålunda innemot hälften (47,3 % ) av bruttotonnaget, meda n i 

kust- och inrefart endast var sysselsatt en tiondel (10,2 o/o ), i 

östersjöfart 6,2 % samt i nordsjöfart 36, 3 % av ångfartygstonna

get. Ocean- och nordsjöfartygen, som tillsammans utgj orde 43,, 

7o av h ela antalet ångfartyg, omfattade 83," % av totaltonnageL 

De fl esta seg·elfartygen, 661 eller 57 ,8 %, gin go i öste rs jö

fart, var·efter kom kusl- och inrefart m ed' 323 (28, 3 7<), norel 

sjöfart med 127 (11,1 7c) och oceanfart med 32 (2,8 7r). l fr:'\

ga om tonnagel kom östersjöfarten främst med innemot hillf

ten (47," %), varpå följde nordsjöfarten med 29,0 % av segel

fartygens bruttotonnage. segelfartygen i oceanfart, som til l an

taaet endast utgjorde en tiondel av dem i kust- och inrefart, om

fattade dock un gefär lika stort antal som dessa ~enare (resP· 

11,8 och 11,7 %) . 
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Angfartygen i ku st- och inrefart, som endast omfattade 

:en tionde'! (10 ,z %) av ångfartygens brultolonnage, sysselsatte 

när31 en tredj edel (32, 6 % ) av hela bemanningen å ångfartygs

flo.ttan, men ångfartygen i oceanfart, vilkas tonnage belöpte sig 

till 47 ,a 7a, endast en fjärdedel (25,1 7c) . A nordsjöfartygen 

uppgick bema•nningen till 30,8 7~" och å ö·stersjöfnrlygen till 

11,
5 

o/o av bemanningen å samtliga ångfartyg. Av bemannin

o•en å segelfartygen voro 6, 6 % sysselsatta i oceanfart, 20,6 ;-;) 
ö ' 

i nordsjöfart, 57,1 7o i östersjöfart samt 15,, % i kust- och inre-

fa:rt. 

De största ångfar tygen liksom segelfartygen nyttjades i 

vids.träcktare farter. Bruttotonnaget för ångfartyg i oceanfart 

uppgick i genomsnitt pr fartyg till 2,204 ,2 , i nordsjöfart 1,007 .r" 
i östersjöfart 393,6 samt i kust och inrefart 171,0 ton. Motsva

rand'e siffro·r för segelfartygens vidkommande utgjord e resp. 

564,3, 351,., 110,3 och 55, 8 bruttoton. Bemanningens genom

snittl iga antal utgjorde å oceanfartyg 22,2, å nord sjöfartyg 16,z, 

å ö>Stersjöfa•rtyg 13,8 och å ångfartyg i kust- och inrefart 10,, 

personer. Bemanningen å segelfartygen uppgick i medeltal pr 

fartyg till resp . 10,8 , 8 ,. 4,;; och 2,s man. 

Antal fart yg, tonnage och bemannin[l inom oNla fmtv as 

karcrktärer. Med hänsyn till j'artugsl;amktären h aYa ång-far ty

gen -på grundval av de inkomna uppgifterna uppdelats i fyra 

·olika k ategorier: last- , passagerare-, kombinerade las t- och pas

·sagemefartyg samt gruppen »Övriga fartyg >> , vartill hänförts bog

·Ser- och bärgningsfartyg samt isbrytare. Till lostfartyg hava 

hänförts alla fartyg, som uteslutande användas i fraktfart, även

som ett fyrti otal mindre lastfartyg, s,om underkaslat sig pas-

ag.erarebesiiktning för a lt i för.ekommande fall vara b erä tli

gade till företagande .av lustresor o. s. v. , .men som i allmän-

11et icke föra passag'erare. Till passagemrefartug hava hän

fört s passagerarebesiktigade fartyg , vanligen und erstigande 400 

ton, som huvudsakligen föra passag,erare, men ofla även lät

tar.e gods p å däck. Flertalet äro i trafik endast under som-
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marmånaderna i inskränk tare fart Till kom binerade l'ost-
0 1 r ,z 

pasagerarefartyg hava h änförts Ö\Ti.ga passagerarebesikti"" 
1 ""cc 

fartyg, SOJ11 hUYUclSakligen iiro lastförande, ångfärjorna 111. fl. 

Lastångfartygen omfattade ej blott s lörsta delen ::t\' Lon. 

naget (87 ,:; %), utan voro även de flesta till antale t (60. ,. 11 ~ av 

alla fartyg). Passag•erarefarlyaen voro till antalet fl era (17 
v >G 

% ) än dc kombinerade last- och passagerarefar tygen, Yilkns 

antal uppgick tin 15,0 %, men de senare omslöto ·elt mer iin lrc 

ganger så stort tonnage .som de förra eller resp. 8, 8 och ~,. '7 . 
Bemanningen å lastfartygen utgjorde tvii tredjedelar (G7,

1 
~{ ), 

a passagerarefartygen 10,, %, å kombinerade lasl- och passa

gerarefartyg 18,1 ·% samt å »Övriga fartyg » 4,1 % av h ela fa r

tygspersonalen å ångfartygsflottan. 

Genomsnittsdräktigheten för lastångfartygen uppgi ck till 

1090,a, för passagerarefartygen till 115,9 , för kombinerad e kust

och passagerarefa'l'tyg till 439, 8 samt för »Övriga far tyg '> till 

113,c bruttoton. Bemanningens genomsnittliga antal ~l. jfraga

varande fartyg utgjorde resp . 15,0 , 8,7 , 17,2 och 8,0 personer. 

Fartygens ålder. I efterföljande sammanställning liimnas 

en översikt över antalet ång- och segelfartyg samt deras hrullo

tonnage inom olika åfdersgmpper. Alelersuppgifterna iiro hiim

tade ur Sveriges skeppslista. Härvid har det ursprungl iga ny

byggnadsåret upptagits och ej det senare årtal, clå möj ligcn mer 

eller mindre genomgripande förbyggn. i.ngar verkställts. Ehuru 

en elylik ombyggnad otvi velaktigt måste anses utgöra en Yiiscnt

lig modernisering av fartygen, har härvid intet avseen de fiis ts 

på den gru nd, att det ej varit möjligt att på ett til1fredsstiillande 

sätt utröna, huru pass genomgripande.mnbyggnaden i fr aga y ar i t. 

Å n g f a r t y g. 

Byggnads

år. 

Antal Brutto-

fartyg. 
0/o. ton. 

Före 18G1 24 2'2 5,799 
1861-1870 63 5'6 18,355 
1871-1880 194 17 '4 97·516 
1881-1890 328 29·3 276,978 
1891- 1900 245 2J.·g 160,963 

o; o. 

0 '7 
2·2 

11'6 

32·s 
19·o 

S e g e l f a r t y g. 

Antal Brutto-

fartyg. 
of o. 

t on. 
Of o. 

97 93 11,352 7'6 

131 12·6 24·068 16 3 

267 25·7 52,7!1-J 85'7 

146 14·o 19,941 13 5 

228 21'9 23,51 8 15'9 

1901-191~1~~~2~64~-=~-=~~--~~~~--~~~~~~~ 
Snmma],118 

93·6 284.060 33·7 179 16'5 1G.24G Jl'O 

100·o 843,671 100·o 1,041 100·o 147,1)19 100.0 
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Av de 24 ångfartyg, somvorobyggda före 1861, hade G lupit 

v stapeln redan under 1840-tale t. Ett jämförelseds stort an

:al seg,elfartyg (9, 3 %) v oro mer än 50 år gamla. Av dessa 97 

t <> voro 5 bvo·o·cta 'r edan på 1830-talet och 26 under 1840-
far Y o · ' J "'"' 

talet. 

Samtliga ångf:artyg om 2,000 tons dräktighet och däröver 

voro byggda efter 1880. De äldsta ångfartygen voro också i 

allmänh et de minsta i avseende på tonnaget, medan förhållan

dena i detta hi.inseende för segelfartygen gestallade sig på ett 

nästan rakt molsalt sätt, vilket givetvis beror på den uneler dc 

senare årtiondena framträdande tendensen alt ej längre bygga 

segelfar tyg av större d'räktighet. 

Fartygens byggnadsorL I efterföljande tablå meddelas en 

översikt av de av unelersökningen berörda :'mg- och segelfarty

gens byggnadsort För dessa uppgif ter har, liksont beträffande 

fartygens åld'er, såsom källa använts Sveriges skeppslista. 

Ån g f a r ty g. 

Byggnads

ort. 

Antal 

fartyg. 

s o venge ............ 712 

Norge ············ 19 

Danmark ........ . 15 

Tyska riket 
000 42 

England ......... 323 

Övriga länder .. . 7 

Summa1,118 

o f o. 

63'7 

1'7 

1'3 

3·s 

28'9 

0'6 

100·o 

Brutto

ton. 

196,079 

12,857 

24,522 

42,418 

561,989 

5,806 

843,6il 

S e g e l f a r t y g. 

of o. 

23·a 

1'5 

2·g 

5.0 

66'6 

0'7 

Antal 

fartyg. 
o; o. 

691 65·5 

11 2 10·s 

112 10'6 

43 4'1 

41 3,9 

56 5·3 

100·o 1,0&5 100·o 

Brutto

ton. 

75,580 

19,165 

13,250 

11,458 

11,971 

16,615 

148,039 

Flertal.et såvä l ångfartyg som segelfartyg, .eller resp. 

o f o. 

51'1 

12·g 

9·u 

7'7 

8'1 

11-2 

100o 

6~),, 

och 65," 7o, voro, såsom sammanställningen g:i ve r vid handen, 

byggda i Sverjge. D.essa fartyg voro dock i allmänhet av mindre 

dräktig he l, enär ångfartygen ej n ådde till en fjärdedel (23,s %) 
Och segelfartygen omfattade något över hälften (51,1 %) av 
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Tesp. fartygsgruppers bruttotonnage. Vad ångfartygen ano· 
]wm Englall!d belä ffande antalet furtyg i andra ru mmet 1~1ar , 
28, 9 % nren med hänsyn till tonnaget i första rummet, i c~cl 
icke nl'indre än två tredjedelar 66 ,6 7c ) av ångfartygen s hrutt~ ~ 
tonnage var bygg t i detta land. Endas t 83 ångfatyg m:- 0 hYrt". 

da i a ndra länder än de båda: nämnda. Vad ~tler segelfa rb~ r~"' 
J "'en 

be träffar, voro endast d t ringa antal, 3,9 % av samtliga, b '"'"' 1 -"'"c a 
i England. P å norska och ·danska varvvorobyggda lik a manrra 

. ~ 

segelfartyg, 112 st., e!l.er 10,6 ?o av hela an ta let. 

Fartygens klCl'ssificering. Av ångfartygen voro 531 eller 

innemot h älften (47, 0 %) klassi j"icemcle. Dessa furtyg om fn tla

de emellertid 730,956 bruttoton eller 86, 6 % av ångfar tygen ~ 

brullotonnage. Av segelfartyg·en voro endast 271 (2:1,, '1 ) om 

62,338 (40,6 'le) br ullo·lon klassificerade. Det Yar salun da hu

vudsakligen mindre fartyg, .som ej in regis trentts j , nago t ldns

sifioet·ingssällskap. 

Sverige har icke något inhemskt klassificeringssällskap. Ar 

die ut'l änclska sällskap, som utöva verksamhet i Sverige. i"ir det 

engelska Lloyd' s Regz'ster oj' British and Foreign Shipf!ing del 

viktigast e. Denna ins titution, som för övrigt iir den iil dstn i 

sitt slag, hade kbssifioerat 297 ångfartyg om 492 ,370 bru tt o

Lon elle r resp. 55, 0 och 67,4 ~~'o av samtliga av und ersökn ingen 

berörda klassificerade ångfartyg. Vad segelfartygen bet riHfn r, 

li:•om de t franska Bureau Veritas r främsta rummet med 2.J.-± 

fartyg om 49,021 bru ttoton e ller nio tiondehtr la\' s:t rn ll iga 

];:lassade segelfartyg och 78, 6 J~' av deras tonnage. Bureau Ver i

tas var även i s lor utsträckning intresserat i ångfartygen, i det 

att delta sällskap klassificerat 211 dylika fartyg om 201,016 

bruttoton. De flesta ång{artygen om 200- 1,000 bru ttolon sto

do under Bureau Veritas' kontroll , medan Lloyd's Regisler c]o

m i'nerarl'e bland de större fartygen. 

I jämförelse med dessa båda klassificeringssällskap vo ro M

riga av ringa betydelse. I Det norske Vetilas voro klassifice

rade 5 ångfartyg och 13 segelfn:rtyg. Germanischer L[oyd hade 
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l S
sificerat 15 ångfartvg och 3 segelfartvg. Tre större ång-

.k a: . . • • 

f 
·tv<! om tillsam mans 18,882 bruttolon voro slu11igen klassifi

al J t> 

·ade ~ British Corporation . c el 

Bem anningen, fördeiacl på däcks-, nwskin- samt J,:öksper

sonal och bet.iiining. Å ångfartygen utgjordes nära h älf ten (49, 0 

Y'o ) av bemanningen av däckspersonal, en tre djedel (33 ,,. %) av 

maskinpersonal och n ågot mer än en sjättedel (17 ,5 c;0) av köks

personal och betjiir~ing. De absolut a siffrorna v oro resp . 7,8-11 , 

5,357 och 2,804. A segelj"artygen uppgick däckspersonalen till 

4,424 man eller 85,0 o/o av benwnningen och kökspersonalen till 

778 m~un eller 15,0 .o/o. A ångfartygen omfattade alltså däcks

och maskinpersonalen tillsammans en proportionsvis något min

dre del av bemanningen i:in däckspersonalen ensam å segelfar

tygen. Ångfartygen, som i gen omsnitt mätte 7 54, 0 bruttoton, 

harde en bem anning av i medeltal 14,8 personer, av vilka 7,0 

utgjordes av däckspersonal , 4, 8 av maskinpersonal samt 0, 7 a\' 

manlig och 1,8 av kvinnlig kökspersonal och betjäning. A se

gelfartygen, vi lk as genomsnittsdräktighel uppgick till 134,4 b ru t

toton, utgjorde den ombordvarande personalen i genomsnitt 1±,(; 
personer, a v vilka 3, 0, däcks- och 0, 7 kökspersonal. 

I fråga om. könsfördelningen märkes, att av de 21 ,204 per

soner, som vid undersökningstillfället Yoro anställda ombord å 

samtliga här ifrågayarancl'e fartyg, 19,142 eller 90,3 7C voro man

kön och 2,062 eller 9, 7 %. kvinnkön . . Den kvinnliga persona

len, som endast fö rekom å ång fartygen, där den uppgick ti ll 

2,062 personer eller en sj un dedel (12,0 %) av he la ångfartygs

personalen, utgjordes av restauratiser, kokerskor samt uppas

serskor och städerskor huvudsakligen ombord [t passagerare

fartyg. Kvinnlig kökspersonal är emellertid icke sällsynt även 
0~1ibordl å lastfartyg och förekommer ombord å dylika far tyg i 

Vtda större utsträcknin g än in om ull iindska h andelsflottor. 

Enligt det till sjöman sund ersökningen in komna primi:irmateri

~le t har såväl från befälhavare som besällning synnerligen kraf

~ Jg t betonats önskvärdheten av att den kvinnliga kökspersona-
en På l t ' f" .. l 1· as ang artygen ersattes mec .man 1g. 
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I tabellen å sid. 297 länma s en översikt över bem annin. 

gens absoluta och procentuei!a fördelning p:l däcks-, maskin. 

och kökspersonal a ångfartyg och segelfm·tyg inom oli ka rl rt"!k. 
tigh etsgmpper. 

Vad förs t däcl;spersonalen be träffar, svnes av Lahlan " l' 
"' ' ll l 

elensamma å ångrfartygen relativt taget var störst inom elen liig. 

s ta clräk tighetsgrupper, ·där elen utgjorde 55,z % av bemannin . 

gen, sam t minst inom h ögsta dräklighe tsgruppen, cliir motsva. 

rand'e siffra var 41,4 %. Maskinpersonalen var ji.imfiirelsevis 

lägst å å ngfartyg mom dräktighetsgrupperna 100- 200 sam t 

200-300 bruttoton, där den uppgick till ungefär en fjiirdeclcl 

(resp. 25, 1 och 24, ;:; %) av hela bemanningen, m en var tal ri

kas t (46, 0 %) å ångfar tygen om 3,000 bruttoton och diiröver, 

De förstnämnda ångfaTtygen (100- 200 bruttoton ) hade a lt 

uppvisa den relativt talrikaste k ökspersonalen, uppgå ende ti ll 

omkring en fjärdedel av hela bemanningen, medan clensam m:1 

ombord å de största ångfar tygen endast utgjorde en fttto ndel 

av h ela fartygspersonalen. A ång fartyg om under 100 tons 

dr~ikhghet fanns of ta: ingen särskild kökspersonal anstiillcl, ula n 

ombesörjdes kosth ållningen här vanligen av besättningen sjiilv, 

Den kvinnNga k öks- och uppasserskeper.sonalen var tairikas l 

ombord! å fartyg 01n 100- 200 samt 200- 300 bruttoton (resp. 

23,o och 24,8 % a v far tygspersonalen), bland vilka större de

len av våra passagerarefartyg befann sig, men minskad es ino m 

varje följande dräktighetsgrupp och utgjorde å de störs ta ang· 

fartygen endast 2,3 % av fartygspersonalen, medan den man

liga kökspersonal en å dessa fartyg uppgick till lO,:J '.i aY be· 

manningen. 

Borlse lt från segelfartygen om 20-50 bruttoton, vilka ofla 

- liksom fallet var med de mindre ångfartygen - sakna sä r

skilicl kökspersonal, var k ökspersonalen å segelfartygen jibnfö

relsevis talrikast inom dräktighetsgruppen 50-100 bru tto ton , 

där den utgjorde en femtedel (19,~ %) av bemanningen . l noJil 

varje efterföljande tongrupp avtog emellertid kökspe rsoua l ens 

procentuella andel i bemanningen, så att el ensamma för segel-
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Bemanningen , fördelad på däcks- , maskin- etc., personal å ång

fartyg och segelfarty g znom olika dräktighelsgrupper . 

Dräktighets
grupp. 

Bruttoton. 

Å n g f a r ty g. 

Köks- och 
övrig 

personal. 

Man- j Kvinn-

S e g e l f a r t y g. 

lig. l lig, 

---------~--~--~--~+---~, ----L---~--~----

.Absoluta tal. 

20_:50 
50-100 

100- 200 
200-300 
300-400 
400-500 
500-700 
700-1,000 

1,000-2,000 
2,000-3,000 

Över 3,000 

ll1 

l 
544 

1,354 
633 
371 
354 
592 
643 

71 
368 
658 
315 
216 
194 
346 
434 

2,138 1,660 
501 438 
600 667 

4 
8 

19 
27 
26 
59 
46 

302 
102 
149 

1J 
186 
605 
319 

J 26 1 
106 

198 1 
163 
263 

44 1 
33 

201 
1,092 
2,625 
1,286 

740 
680 

1,1 95 
1,286 
4,363 
1,085 
1,449 

658 
1,102 

930 
625 
492 
247 
139 
130 
76 
25 

74 
273 
207 

97 
66 
29 
14 
11 

5 
2 

732 
1,375 
1,137 

722 
558 
276 
153 
141 
81 
27 

Summa 7,841 5,357 742 2,062 16,002 4,424 778 5,202 

Relativa tal. 

20-50 
50-100 

100-200 
200-300 
300-400 
400-500 
500- 700 
700-1,000 

1,000-2,000 
2,000--3 000 
Över 3',ooo 

Summa 

66·2 35·s 
49·s 32·s 
51-6 25·1 
49 '2 24 5 

50'1 29'2 
52·1 28'5 
49 ·5 29·o 
50·o 33·7 
49 ·o 88·1 
46·2 40·4 
41·4 46·o 

49 o l 33'5 l 

9·5 lOO·o 89 o 
17·o 100·o 80·1 
23·o lOO·o 81·s 
24·s 100·o 86·5 
17·o 100o 88·2 
J 5·6 1 OO·o 89·5 
16·6 1 OO·o 90·s 
12·7 100 o 92·2 

G·o 100 o 93·s 
4·o lOO·o 92·6 

l 

lOO·o l 
lOO·o 
lOO·o 
100o 
JOO·o 
100·o 

9·2 100·o 
7·s 100 o 
6·2 100o 
h JOO·o 

10·s 2·s JOO·o - - -

4"6 l 12 9 !l 100·ol 85·o l 15·o l 100·o 

~artyg om 1,000-2,000 bruttoton enelast utgjorde 0, 2 %, vilket 

at någ.ot mindre än hälften av molsvarande siffra för fartyg av 
sarnma stor lek. 
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Av fartygspersonalen ombord å ångfartygen Yore enliot 1 b )e-
fä!havarnas uppgifter 7 och ombord å segelfartygen 18 ])er so-
ner under 14 år. Enligt 1914 års lag om ändring i vissa delar 
av sjölagen är det numera förbjudet att i skeppstjänst ans tiilla 
minderåriga under 14 å r. 

Beträffande besättningens antal har genom uncler ~iiknin

gen åd'agalagts, att förhållandena i allmänhet kunna betecknas 
såsom. tillfredsställande - att detta dock ej :11llid Yarit fallet 
har framgått bl. a. av ett flertal >>erinringar och önskemab, so n~ 
framställts av såväl befälspersonal som manskap . Delsam ma 
kan ej .sägas beträffande besättningens kvoNtet, el. v. s. liimp
lighet och utbildning inom olika delar av skeppsarbe tel , i den 
mån delta kunnat utrönas av de här medeldade uppgifterna. 
Särskilt gäller detta förhållandet mellan antaret fullt uthilcl acle 
sjömän (matroser) och mindre väl kvalificerade sjömän (hitt
matroser och jungmän). I delta avseende kunna, enligt Yad 
undersökningen åd'agaragt, befogade anspråk i mycket stor ut
sträckning icke sägas hava varit tillgodosedda. Ett ganska all
mänt önskemål bland' såväl befälhavare som besättning iir diir
för faststäBandet av .en s. k. bemanning,sskala, d. v. s. alt ett 
bestämt antal av besättningen indelad efter olika tjänstefiirr ält
nilllgar ombord, · borde bestämmas e fler farlygens olika storlek, 
fart och maskinstyrka. En mängd uttalanden gå jämv}il i denna 
riktnJing. 

Den nwritinw arlJets för medl'ingen. I flertalet fall och i 
synnerhet å mindre fartyg anställes besättningen direJ.:t genom 
omedelbar förhandling mellan fartygsbefälhavaren och Ycder
börande besättningsman. D~irjämte förekommer i ganska stor 
utsträckning även förmedling av anställning ombord , och anli
tas .il detta hänseende olika organ, av vilka må nämnas sjömans
husen, Sveriges offentliga arbetsförmedling, Sveriges redare
förenings förhyrningskontor, fackorganisahoner bland befäls
kåren och bes•ättningspersonalen .smnt andra mellanhiinder 
(privata kommissionskontor, >> hyrbasan o. s. v.) 
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Av hela besättningsstyrkan å ångfartygen, som ulg1jorcle 14,872: 

1
,an, hade 7,632 (51, ~ %) erhållit anställning genom omedelbar 

11 
po'örelse med befälhavare eller rederi samt den övriga perso -

up b . o el . . J t ("' d 
len <J.enon1 anhtarvde av nagot av · en montima m· )e s onne -

J~ b 

l
. 0·,ns olika organ. Den direkta anställningsformen förekom 
J)lb~ 

bnvncl'sakligast inom s·egelfartygsflotlan, där 2,912 personer eller 

7 1 ,~ o/o av hela besättningen anställts på detta 5ätt. Ju större 
fartyget är och ju talrikare dess besättning, i desto större ut
sträckning gör sig behovet av att anlita nw llanhäncl:er för er
hållande av arbetskraft gällande. Medan sålunda hela besätt
ningen å ångfartygen om 20-50 ton var direkt anställd av be
fälhavaren, var detta å far tyg om 200-300 Lon ej förhållandet 
med .mera än tre fjärdedelar (75,, %) och å fartyg om 500--
700 ton med ungefär hälften (5 0, 7 %) av besättningen inom 
res:p. dräktighelsgrupper. Av besättningen å dc slörre ångfar
tygen, •om 1,000 ton och däröver, var enelast omkring en fjär
dedel anställd! på detta sätt. 

Sveriges redar·eförening utövar ett dominerande inflytande 
med avseende p(t platsförmedlingen för sjöfolk. Av samtliga 
7,240 fö rmedlade anställningar å ångfartygen hade icke mindre· 
än 5,301 eller 73,3 % fönnedlats av S\eriges redareförenings 
förh yrningskontor. A .segelfartygen uppgick hela antalet för
nredlade platser W! 1,147, och av dessa hade 510 eller 44,4 % 
förmed~ats av redareföreningen. A de .större ångfartygen, om 700 
ton och däröver, voro över tre fjärdedelar av de förmedlade an
ställningarna förmedlade av denna organisation. Den genom 
sjöntanshusen, den offentliga arbetsförmedlingen och befälsor
ganisationerna utövade platsförmedlingen var å ~1ngfartygen av 
lllycket ringa omfattning, i det antalet förmedlade platser endast 
uppgick till resp. 253 (3, 5 %), 20 (0,3 %) och 165 (2,s %). A 
segelfartygen var a rbetsförmedlingsfrekvensen vid sjömanshu
sen betyd1'igt större m,ed över en tredjedel (34,e 'lo) av samtliga 
fönnecllad'e platser. A såväl ångfartygen s·om segeHartygen ha
d'e Ol11lkring en femtedel, resp. 20,7 och 19,9 %, av de indirekt 
ans tällda, erhållit anställning genom för<medling av andra mel
lanhänder, privata kommissionskonlor, hyrbasar m. fl. 
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De av fartyg sägaren erlagda cwgij'tcrna för färmedJinn 
anst ällning utgjorde å ångfartygen i genomsnitt kr. 1: 92t> .,~~'" 
sjöm anshusen, kr. 2: 07 vid SYeriges redareföreninns fiJ·r· l d . t> 1\'r. 
11ingskontor, kr. 2:57 för andra fackorganisationer och kr. -1.' 1 

för andra mellanhänder. · •
8 

De avgifter, som besättningen själv erlagt för platsfiinned. 
lingen, shillde sig i genomsnitt väsentligt högre. Den aynif t r·· .._ n - or 
platsförmed1ing, som den m anliga personalen erlagt, uppo1'c]- , .._ n \. a 
ångfartygen till i g-enomsnitt kr. 3: 06 samt var för den kvinn. 
liga personalen mer än tre gånger högre eller i genom snitt kr 
9: 54. A segelfartygen, där ingen kvinnlig personal r edO\· isats: 
var motsvarande belopp kr. l: 60. Bland den m anliga per so. 
naren å ångifartyb"en var den t>"'enomsniltliaa avoiften h('J'"'s l fo" . .._ b ~ - - <:"'l l 

maskinister med kr. 5: 69 och för styrmän med h· . 5: ()7 sam t 
lägst för jungmän med kr. l: 94 och >>Övriga>> ( mässpojkar m. 
fl.) med kr. l: 84 . För restauratriser e'll-er förestånderskor 
uppgick platsförmedlingsavgiften till i genomsnitt k r . 13 : 90, för 
kokerskor till kr. 8: 54, för uppa sserskor till kr. 6 : 88 oeh för 
>>Övriga» (städerskor m. fl.) till kr. 8:36. 

För större delen (87 ,7 %) av den manliga personalen un
dersteg förmedlingsavgiften fem kr., uppgick för 9, 2 % till be
lopp melJ.an fem och tio kr. samt för 3,1 7a till tio kr. och diir
över. Av den kvinnliga personalen hade icke mindre iin 58,, 
% erlagt avgift, smn uppgick till tio kr. och däröver (maximi
beloppet var 55 kr.), men endast 11,5 7o a vgift, som unelersteg 

fem kronor. Av personalen å segelfartygen hade endast 1,7 °/o 
er'lagt avgift, som uppgick till fem kr. och däröver. 

På- och aumönstrz1ng. Nu gällande förordning ungaende 
sättet och ordningen för sjöfolks på- och avmönstring }ir av den 
13 juli 19-11, vilken trädde i kraft med 1912 års början. E nligt 
denna förordning, som utfärdades i anslutning till och gemen
samt med den nya sjömanshusförordningen, skall h esiittning 
å svenskt fartyg påmönstras, om fartyget går i utrikes farl, uven
som onli fartyget går i ~nrikes fart och är att hänföra till passa
gerareångfartyg a v första ,eller andra klassen samt ej utgar a ll e
nast på lustresa -eller annan tillfällig resa. Påmönstring ],an 
dock ske även i andra fall, nämligen om befälhavaren så önskar. 
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Av hela bemanningen å ångfartygen utgjorde två trecljecle
}~r (66, 4 %) rnönstni.d personal och å segelfartygen var mot

svarande siffm 86,2 %. 
Såsom nyss nämnts, skall besältning å svenskt fartyg, som 

,å_r i utrikes fart, påmönstras. A ångfartygen i oceanfart och 
t:> 
nordsj öfart voro emeUertid endast resp. 96,r, och 92,c % av 
personalen mönstmde. Den omönstrade besättningen å dessa 
i utrikes. fart gående fartyg utgjordes av kvrnnlig köks- och 
uppas,serskepersonal, sum enligt praxis i a llmänhet ej påmön
stras. A seg.elfartygen, där kvinnlig personal ej förekom, var 
he]a besättningen inom des.sa farter påmönstrad. A ångfartyg i 
östersjöfart hade 73,9 % ocl1 i kust- och inrefart endast 15,9 % 
av förh yringsavtalen bekräftats g-enom mönstring. För segel
fartygens vidkommande utgjorde motsvarande procentsiffror 

98,4 och 11,1· 

Den mönstmde personalens byresa v tal gällide i flertalet 
fall för seglationstiden . Av personalen å ångfartygen hade så
lunda 88,a % mönstrat för seglat]onstiden, 3, 0 % för resa och 
5,6 % för viss tid . För segelfartygens vidkommande utgjorde 
motsvarande siffror resp. 95,2, 1,7 och 1,5 % .. 

BLand de önskemål och erinringar, som framstnllts sam
ma'IlJhang med ovan berörda förhållanden, må följande fram

hållas: 

l ) skärpt kontroll över den privata platsförmedlingsverk

sHJmheten; 

'2) sjömanshusen böra övertng.as helt av staten samt in
rättas som. arbetsförmedlings- och mönstringskontor; 

·3) obligatorisk läkareundersökning före påmönstring; 

-4) lagstndg;rud millimiålcler för att kunna påmönstra som 

eMare; 

5) upphävande av beshimmefs.en alt kunna påmönstra 

för seglation; s'amt 

6) ömsesidig rätt till uppsägning av förhyringsavtalet. 

Tidskt·ift i Sjöväsendet. 20 
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Bostäderna ombord. 1 Direkta bestämmelser angående bo_ 
s tädernas storlek ·och beskaffenhet ontbord å svenska h andels
flottans far tyg saknas i gällande författningar. I kungl. för
ordlliirnrgen den 12 november 1880 angående skeppsmii lnina 
återfinnas emellertid vissa indirel~la bestämm els er om bos t ~i~ 
denlas beskaffenhet för tryggande av besä ttningens rät t i 
nämnda hänseende. 

Enligt svensk lagstiftning erläggas avgifter i svenska ha,111 _ 

nar av svenska och främmande fnrlyg . Dessa avgifter be räk
nas i regel efter fartygels avgiftspliktiga dräktighet, Yill,en ut
rönes genom skeppsmätningren. Fartygets avgiftspliktiga d räk
ligheV :(nettod/räktigJlmt) er~1;ålles genom. tilU från d en Lo tala 
(brultodräktigheten) fråndmga rymden av vissa för bcfillha
vare och besättning samt fartygels framdrivande, nav igering 
och maDövrering avseelda rum. V.i:d mätning åligger skcpps
mätal'en att besiktiga besättningsrummen, så att m eddelade 
föreskrifter römnrdc dcssra äro uppfyllda. För a tt avgi ftsl'r ihe t 
för dessa rum må beviljas , skola dc hava en rymd av m inst 
2, 0 ,~, kbm. och en durkyta av minst 1,11 kvm. , allt för varje man, 
rummet är avsett att hysa, samt vara starkt byggt, väl fiirb un
det, drivet och tätat ävensom försett med nödiga inrättningar 
för luftväxling och valtenavlopp. Uppfyller besättningsrum 
icke de för erhållande .av avgiftsfrihet b estämda villkor. mii. 
avehag ej bevilj·as för annat s~irskiH avdelat rum, t . ex. s tyr
manshytt, även om detta skulle uppfylla sagda villkor. Un
d!runtagna från förut ni.imnda bestämmelser äro besiittnings m m 
å fartyg av mindre än 100 tons bruttodr~iktighet; om de iiro 
belägna h elt och h ållet eller delvis under d äck och delen iiver 
däck utgöres av back e1ler halvdäck , må avdrag för sådan t r ul1l 
dock beviljas, om minst 0, 5 kvm. golvyta finnes för varje man, 
tikväl under förulsiittning att övriga villkor för avgiftsfrihet 
ä l'o uppfyllda. 

V~ad först bostädernas storlek betrMfar, så under steg deras 
höjd under boflwrna 1,83 m. i 197 (2, 8 7o) av samtliga 7,140 å 

1 J fr Sociala Medel. 1913, sid. 707 ff. 
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()'fartyg r edovisade bostäder. A segelfartygen understego icke 
{li~~ ,J 'r·e 'in l 032 (40 3 %) bostäder detta m ått . En höjd under ni'IJIU c ' ' . 
~aJilwrna om 2 m. och däröver förekom å ångfartygen i ~- , 150 
(?2,

1 
'/o ) men å segeHartygen i endast 410 (1G,0 7o ) bos tad er. 

Bostädernas golvyta i förhånande till rantalet inhysta per
soner understeg 1,12 kvn1. i 2, 9 och 4,o % av bostäderna å resp. 
ån~- ,0 ch segelfartyg. I fler talet fall ell er resp. 93 ,G och 89,5 
o/o var gohrytan pr man 1, ,~, 0 kvm. och däröver. 

Rymelen av bostäderna ombord understeg endast i få fall 
minimimåttet 2,0 , kbm ., medan siffran för eld ojämförligt stör
sta antalet bostäder, 93, 4 o/o för ångfartyg och 85,:; % för segel
fartyg, s.tiger till 3,,o kbm. och däröver. 

De för ruvgiftsfrihet fastställda minimimåtten för bostäder
nas golvyta av 1,11 kvm. och för deras rymd av 2,o. kbm. , pr 
jnd~vid räkn at, h ava sålunda enelast i mycket få fall under
skridits. DärfÖ'r skuHe också en höjning av de föres,krivna mi
nimimåtten kunna ske utan större olägenheter, och blott bringa 
dessa föreskrifter i bättre ÖYerensstämmelse med dc faktiskt 
förefintliga förhållandena. 

En ganska avs'evärd del av personalen, i synnerhet kvinn
lig- köks- och upparsserskepersonal, hade vid unclersökni:ngstill
fället .sin bo- och sovplats i rum, som icke tillhördie den klass 
av avgiftsfria, " s~irskilt avdelade rum, vilka uteslutande använ
das till ·och Liro inrättade för inlogering av fartygets manskap 
och befäl >> , och hava dessa rum i anledning härav icke kunnat 
becJiömas ur utrymmessynpunkt 

Ombord å 73 ångfm lyg hade sålunda 73 styrmän inrymts 
i exped'ilionshy tten , och för 14,, etdare var sovplatsen förlagd til1 
maskinnmund. För den kvinnliga köks- och uppasscrskeper
sonalen, i synnerhet å minrd're passagerareångfartyg, funnos en
darst i mycket fä t:an särskilt inredda bostäder, utan var denna 
Pers'Onal i .allmänhet inymd' uti för- , akter- , mat- elleT för annat 
8Yfte avsedda salonger. Å 211 ångfartyg voro ick e mindre än 
523 av den kvinnliga köks- och uppasserskepers.onalen inlo
gerade på detta sätt. Det må ock nämnas, att ålskilliga far
tygsbefälhavare uraktlåtit att lämna uppgifter orm bostadsför-

'J 
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hållandena för nämnda personal. Av den kvinnliga kök~- oc] 

uppass·erskepersonalen voro Yiclare 39 inrymda i mässrum 
0 1

1 

o 
c l 

3 i kabyss. A ett fartyg voro 3 personer av bes~iltnin "l'll · 

logerad:e i lastrummet. 
h lll-

Ombord å rmgfarlygen uppgåvos boslädernas dauerfihhcJI_ 

lemelen såsom goda beträffande 81, 8 7a av clc redovisad e Il\:~_ 

terna för befäl, 75,0 9'o av manskapshytterna och 62,, '.~ ·a\' 

skansarna. Ombord å segelfartygen voro mol svaJ~·ancl r pro

centsiffror för samma bostadskategorier resp. 84 ,~, 7-l.,, och 

70,o 'lo. TämJigen goda vor o dagerförhållandena i 1 G,,. c~; 

av befälshytterna, 22,4 % av manskapshyltern"''l och 34," % 
av skansarna ombord å ångfartygen sam t å segelfarty gen i resp . 

15,2, 23,o och 27,1 o/o av motsvarande bO!s tadskategori rr. Om 

bord å ång~artygen uppgåvas dagerförhållandena vara cial iga 

i 48 befähhytler, 30 manskapshytter c;ch 48 skansar samt å 

segerfartygen i 4 manskapshytter och 9 skansar, 

Å såväl ångfa rtyg som ·segelfartyg klagas över dåliga cla

gcrförhållanden i de hytter och skansar, som ligga unel er cliick. 

Dagerförh ållandena i ovan däck belägna hytter och skansm 

s tälla sig g.bvctvis någ~ot fördelaktigare. På åtskilliga far tyg 

klagas över dåliga belysningsförhållanden under dygnets miirkfl 

timmar på gruncl av de små och dåliga, ibland också siirde

les eldfarl iga fo tog:enlampor, som förekomma. Elektrisk be

lysning förekommer rätt ofta i hytter midskepps och akterut 

men mycket säUan i skansar. 

Anordningar för uppviirmning av bostäderna ombord fun

nos i allmänhet å cl'e flesta fartyg. Ombord å ångfartygen u pp

värmeles fl ertalet av hytterna, resp. 95,8 och 81 ,0 % :w befäls

och ma111skapshytterna, genom värmeledning men över h iil flen 

(57 ,1 %) av skan.sarna genom kamin eller spis. Manskapet 

på ångfartygen har alLmänt framhålli t såsom önskem ~tl, alt fa 

skm1sama uppvärmda med ånga. Vid stark sjögång med Ö\·er

spolning av fartygets främre del omöj liggöres nämligen aU kol

uppvärmning däTigenom, att vattnet nedtränger i skorstensrö

ret. Ombord å samtliga segelfartyg, där över huvud några an-
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odningar för uppvärmning av bostäderna förekommo, försig. 

a i eJ;: uppvärmningen genom kam in, spis eller fotogenkamin . 

" Särskild1a för manskapet inräUade mässrum tunnos endast 

onllbord å 75 (7,o %) ångfaTtyg och 5 (O,o %) segelfarlyg. Dy

lika m åltidsrum förekommo endast i ringa utstr~ickning om

bord å n1indre ångfartyg, medan av tartygen cm över 3,000 

bruttoton halva ,antalet, huvudsakligen nybyggda lastång[ar

tyg, voro försedda med sådana rum. A övriga fartyg får man

s1;:apet intaga 'Sina mållider i skansen, som, efter vad som kun 

nat konstateras, :u flera fall t. o. m. saknat bord av lämplig stor

lek . Manskapet nödgas under sådana förhållanden hava kär

len, i vilka maten hämtas från kabyssen , placerade på golvet 

och matta11TikaTna i knäet under mållidernas intagande. Ofta 

111å,s·te talirikar, knivar och gafflar o. s. v. fön-aras i kojerna 

el'ler på andra mindre lämpliga ställen. För avhjälpand e av 

dylika missföThålland en har såsom önskemål fmmhållits, att 

hytter och skansar å aHa fartyg och i synnerh et å sådana, som 

saknadie mässrum, skulle vara inreelda med bord, skåp och 

!'ådor, så att större trevnad i detta hä111secnde kunde komma 

peTsonalen till del. 

Av de av undersökningen berörda 1,064 ångfartygen YOro 

endast 49, av vilka 3 passagerarcångfartyg, försedela med bad

rum för •manskapet. Samll•iga -segelfartyg salmad e badrum. 

Särskilda tvättnem fö.r manskapet funnos im,eclda i samband 

med' badrum huvuds•akligen å nybyggda större ångfart yg. 

Tvä ttrum enbm·t förekommo des-sutom å enstaka ångfartyg om 

över 1,000 bruttoton, men saknades i regel å mindre fartyg. 

Särskilt inrältacll plats för upphängning och förvaring av 

kläder förekomma å 468 (44, 0 %) ångfartyg och 195 (19,2 %) 

segelfartyg. Mans•kapets kmv på förvari'ngsrum för sina bättre 

kläder, arbets- och o1jeklläder äro sftlunda på många fartyg min

dre väl tillgodosedda. Då den nuvarande generationen sjö

män, som bekant, i slor utsträckning frångått bruket att med

föra sjömanskis ta ombord, framträder behovet av lådor och 

skåp i skansinrednigen starkare nu än förr, då medförda kistor 



- 306 

nyttjades såsom förvaringsplats för sjömannens kläder oc1
1 öv. 

rig.a tillhörilg.heter. 

Tillsamm,ans 295 eller 27 ,r % a v samtliga redovisade ån o _,-
fartyg och 91 (9 ,0 %) segelfartyg hade skm1sar, som tjiinade 

som g.enom gång Lill kabe/'gatt el/'er andra förrådsmm . SaYiil 

befälhavare som den övriga fartyg•spersonalen hava fra m hilllit 

de olägenheter, som, bland annat ur renlighetssynpunk t, vid. 

låda skansar medl genomgång till kabelgalt eller andra fiirr ~1cls

rum, då orena l~rublar, trossar eller andra förråcl sinYentarier 

måste transporteras genom skansen från eller till dessa r um. 

Dessutom har betonats Önskvärdhelen av, atl: genom gangen ti ll 

så belägna förrådsrum begränsades till tider, s·om vore för 

manskapels vila minst störande. 

Å frågeformul 'äret had e iiven begärt s uppgift om kloset ter

nas antal och läge ombord. Frågan, som uteslutande ~1\' S a" 
" 

för manskapet ::tnecllcla klosetter, synes emellertid i åtskilliga 

fall hava m issförståtts., så att hela antalet ombord befin tli··· 1 "' 
kloosetler upptagits, då däremot i andra fall svaren uteslu tande 

omfattat för manskapet avsedda klosettrum. I huvudsak har 

emell ertid frmngått, att ombord å ångfartyg om under 200 to n 

fanns i regel en klosett till allmänt begagnande av såvål lJe fiil 

som manskap samt å passagerarefartyg även av passagerare. 

A större ångfartyg växlade antalet efter fartygets storlek mellnn 

2 och 4. segelfartygen voro i de lta hänseende betydlig t sii mrc 

lottade, enär hälften av dessa fartyg saknade klosetter. ,\Y 

det stora antalet segeHartyg om under 200 ton Yoro endast om

kring en fjärdedel utrustade med kloseller. 

De oftast förekommande öns];emcll' och erinringar, som 

fra.mställts rörande bostadsförhållandena ombord, åte rgiyns 

här nedan: 

l) enva r av befLilspersonalen bör förfoga över en ensam-

hytt; 

2) särskild expeditionshytt bör finnas på varje ångfartyg; 
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'3) hytterna öns.kas genomgående rymligare och ljusare 

531nt fö rlagera O\'an .däck och icke i omedelbar närh et till ma

skinen; de böra vidiare inredas och underh ållas samt uppvär

mas och rengöras på .ett mera tillfredsställande sätt, än nn tycks 

vara fallet; 

4) skansarna böra uppdelas antingen i håmanshytter eller 

så, att en .skans avses för varje vakts manskap; 

5) mässrunl! samt bad- och tvättrum för manskapet ön

skas, ävensom särskild sjukhytt på alla större fartyg ; 

6) skansarna böra vara större och ljus::tre, bättre under

hållna, belysta och upp\'ärmda och h elst placerade ovan däck 

akterut och midskepps samt försedda med klädskåp, bord och 

bänkar, så att malen kan förtäras sittande ; väggarna böra vi

dar-e träbeklädas för a lt undvika fukt ; M rengöring bör ägnas 

meea t id och omsorg, samt bör sådan äga rum minst två gån

ger i veckan; 

7) nedgång ti:ll kabelgatt eller annat förrådsrum genom 

skansen bör ej förekomma; 

8) vV. C. bör ej förläggas intill bostädernas omeclelba r.a 

närhet; 
9) effektiv ·offen llig bostadsinspektion önskas allmänt, Yil

kens tillsyn bör ulslriickas till att fastslå behovet av nödiga 

reparationer, utrotning av ohym m. m., samt kontrollera dessa 

för·eskrifters Yerkställande ; 

10) orcl11:ingsföreskrifter, reglementen samt tillämpliga ut

drag av sjölagen böra anslås på synlig plats i manskapets bo

städer. 

J(osth ånningen ombord. Bland bestämmelserna i sjöla

gen rörand e fartygsbefälhaYarnas skyldigheter märkes även 

den, att han är skyldig till se, att fartyget ii.r tillräddigen för

sett m ed proviant och vatten sam t att besättningen erhåller god 

Dch tillräcklig kost enligt behörigen fastställd spisordning. F in

ner hefiilhavaren under resa nödvändigt att nedsä lta kosten , 

äger han rätt därtill, men skall besättningen i sådant fall erhålla 
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skälig ersättning, v.ilken i h~indelse av tvist beslämmes a\· ski l' 
män. Vidare äger befiilhavaren i enlighet med vid lf\ 1-' Je-

~ " "' ar·· 
riksdag vidlagen ).agändring att med avseende på klimat oc}~ 
hälsoförhållanden föreskri Ya lämplia omvi:i.xlina i kosten , .. .. 

1 

v o ' <hl-
genom dock ick e besä ttningens rätt må inskränkas . Anleck. 
ning skall göras j skeppsdagboken, när och av vilken anl ecl ninn 
befälha:v:aren finner nödvändigt att föreskriva dylik nedsii tt~ 
ning eller onwäxling i besättningens kost. 

A fartyg , d~ir utvikt av proviant äger rum, får bcfiilhn va
ren ej förvägra besättningen att kontrollera utvikten . l3esti1m
mels·er rörande sättet för ·denna kontrolls utövande finnas 11ock 
icke i .sjölagen. 

För att befäl'havaren, som äger att utöva tillsyn över knst
h::':llningen ombord, icke må av eget intresse frestas att pa clt 
partiskt sätt fullgöra detta åliggande, är befälhavaren n um era. 
-- enligt lag om ä ndring i vissa delar av sjöl:agen d en Hi uklu
llcr 1914 - förbjuden att Ö·vertaga besältningens kostha11 pa 
entrepre11ad. 

F ör häller befälhavaren besättningen dess lagliga kost, iiger 
d•ensalnma rätt till entledi'gande, och befälhaYa ren utsätter :, ig 
för straffpå följd. 

Detalj erade föreskrifler om vad varje man av hcsii t!n in
gcn i kost äger undfå, finnas i k. kungörel sen angåend e fa~t 

ställancle av förnyad. spisordning för besiittningar å svenska. 
handelsfartyg den 17 april 1896, vilken b estämmer icke hlo lt 
de olika proviantartiklarna , utan även: elen ordnin"' Yat i de ::> • 

skola komma besättningen till godo. Spisordningen anger 
emellertid enelast det minimum, som icke får underskri<las, 
m edan det giYetvis står envar frill •att ordna kosthållningen 
ombord ännu bättre, än vad spisordningen föreskriver. 

KnstbåUningen ombord kan m ed hänsyn till dess ombesär
,iancle vara anordnad på trenne olika sätt: an tingen an ordnad 
på red e11iets egen räkning eller utlämnad på entreprenad eller 
också handhavas av besättningen själv. 
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Å något mer än en tredjedel (35,2 7o ) av ångfartygen och 
fyra femtedelar (81 , ~ ';7c) a~ seg~Ha~·tygen var kosth ållningen 
mbord :anordnad pa redenets rokmng. Bruttotonnaget upp

~ick emellertid: å ångfartyg:en till bortåt två tredjedelar (63,, 
'1o) och å segeHartygen till nio tiond elar (90, 8 ';7c) av hela ton-

ao"e t inom. resp. fartygsccrler. Bemanningen å (J.c förra utn•o 
e~jordes av 1,851 (42,s %) befäls- och 5,103 (44,6 7o ) manskaps-
~ersoner samt å d'e s•enare av 1,603 (83") %) befäls- och 2,231 
(91 ,

0
, o/o ) :manskapspersoner. 
Å 593 eller över hiilflen (54, 1 7c ) av ångfartygen och å 32 

segelfartyg (3,s 7c) var kosthållningen ombord utl'iimnad på 
entreprenad. Ang:fartygcns bruttotonnage utgjord e emeilerlid 
encl'ast något 1ner än en tredjedel (35, 3 %) av h ela. tonnaget. 

Å de fartyg , där kosthållnjngen utlämnats på entreprenad , 
kan entreprenören utgöras antingen av fartygsbefälhavaren eller 
annan person, vanligen en restauratris. 

Å 385 ångfartyg ( 64,9• o/o) utgjord'es entreprenören av an
nan person än befälhavaren. Dessa förh ållanden gestaltade sig 
en~>ellertid väs.entli:g.en olika såväl med hänsyn till farten som 
fmiygsk:araktären. A fledalet av ångfartygen i ocean- och 
nm,cls,j.öfart (resp. 92 ,9 och 78, 2 o/o) var befälhavaren entrepre
nör för Jwsthållningen, medan delta fö1· fartyg i östersjö- samt 
kus.t- och inrefart enelast var fallet å resp . 28,2 och 9,s % av 
fartygen. Å sam t1iga passagerare fartyg, 92,, o/o a v ko:mbine
mde last- och passagearefartyg samt 72,4 % av )) övriga far tyg >>, 
utgjm·des entreprenören av annan person än befälhavaren , vil
ken däremot å 57,8 o/o av lastångfartygen ombesörjde kosth åll
ningen. 

Å d et fåtal seg·elfartyg, där kosth åll! 'ngen utlämnats Ti t1 
entreprenad, var befälhavaren själv entreprenör. Såsom red,~ul 
i diet föregående omnämnts, är emellertid numera befälhava
ren förbjuden att vara ekonomiskt intresserad i lwsthållnin
gen genom att övertaga densamma på entreprenad. De olä
genheter i skilda avseend en, smn varit förenade m ed detta sätt 
för k·os thållniDgens handhavande, hava från besältningens sida 
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synnerl>i?.en lma:tigt betonats i ett flertal >> erinringar och iinske. 

mål». Aven fran b efälhavarehåll har emellertid entreprenad. 

sy,stemet av olika anledningar utdömts. 

Genom besättning·ens egen för sorg handhades kostha llnin. 

gen ombord å 118 (lO,, %) ångfartyg och 142 (15,3 '/() segel

fartyg, samtlig1a mindre far tyg i inskränktare fart. Detta sätt 

för kosth ållningens handhavande var även förhärsk andp {
1 

av 

und ersökningen berönla motorfartyg, bogserfartyg llllder 20 

Biettoton .samt pråmfartyg. 

Medelkostnoden av kosth ållningen pr man och dag- Yar 

enl~gt från befälhavarna inkomna uppgifter i .allmänhet höo· rc 
n 

Q 

å ångfartyg än seg>elfaTtyg. A de fartyg, där kos thålln ingen ni -

lämnats på entreprenad, vilket särskilt förekommer i stor ut

sträckning å mindre fartyg i kust- och inrefart, var ocksa me

delkostnaden v•anligen högre än d å den anordnats genom re

deriets egen försorg . 

I sammanställningen å nästa sida r edogöres för medelkost

naden av kosthållningen pr man och dag för befälspersonal och 

manskap å ångfartyg och segelfartyg. 

Genomsnittsprt'set för kos thållningen utgjorde ft de ång

fartyg, di:ir kosthållningen var anordnad på rederids riikn ing, 

för befäl spersonal kr. l: 37 och för manskap kr. l : 31 pr man 

och dag samt å ång~artyg , där kosth ållningen var ulliimnacl 

på entreprenad, resp . kr. l: 41 och l: 37. För bemanningen ,\ 

segelfartygen va r genomsnittspriset av k arsthällningen bel~·d ligt 

lägre, och uppgick å .de fartyg, där densamma var anordnad 

på rederieLs räknin g tiU kr. l : 11 för befälspersonal och kr. 

l : 09 för manskap. Å det fåtal segelfartyg, dä r kosthåll ningen 

var utlämnad på entreprenad, var geno.msnittspriset pr man 

och .dag kr. l: 06 för såväl b efälspersonal som manskap. 

Beträffnnde medelkostnaden a v kosthällningen ombord 

har av undersökningen framgå tt, aU densamma å ångfart ygen 

i genomsnitt var relativt hög, uppgå•ende för b efälspersonalen 

till kr. l : 39 och för manskapet till kr. l: 34 pr m an och dag, 

men företer betydande variat ioner med hänsyn till såväl fa rty-
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~ 
Å n g f a r ty g . 

1\ 

S e g e l f a r t y g. 

Medelkostnad Kosthållningen 

per man och dag anordn~d pålutlämnad p ållan~rdn~d pälutlämnad på 
Kr. "'"·""' enkep,nad. ll "t"""' ont"P''nad. r äkmng. ra mng. 

Antal Antal Antal Antal 

per-l 
0 fo. l per-l 

0/o. l pP.r-1 °jo. l per- l 
0 /o. 

so ner soner. l so n er. son er. 

l 
Be{älspe1·sonal : 

Under 1·oo ......... 5 O·a - - 154 9·o 9 12·s 

l'00-1' 20_ .... ...... . 208 11'2 124 5'7 1,001 62 '5 54 
77-21 1, 

1'20-1'40_ .... ....... 888 48-o 856 39·o Il 373 23·2 7 lO·o 

1'4o-1'60 ...... ...... 567 30'7 1,088 49'9 57 3·5 - -

1'60 och däröver 183 9-s 112 1 5·2 11 18 1·21 - -
H ela antalet 1,851 100·o 2,180 IOO·o Ii 1,603 100·o 70 100·o 

Man$ lcap: il 
•5 'l 11'2 13 13·o Under 1·oo_ .. _., .. , 12 0 '2 0'1 l 250 

l·oo - 1·2o .. ... ....... 733 14·4 572 9'5 1 1,453 65·1 73 73·o 

1'20-1'40 ...... .. ... . l 2,962 581 2,649 44'3 462 20'7 14 14o l 

ho--1·6o ... _ ....... _ 1,223 23·9 2,597 434 : 62 2·s - -
t60 och däröver 173 34 160 2·7 1 4 02 - -

H ela antalet 5,103 1 100·o l 5,983 1 100 o l! 2,231 l 100 o l 100 l 100·o 

gens storlek och fart som karaktär av passagerarefartyg eller 

ick•e. Utgifterna för kos th ället, då malen utspisas enligt spis

ordnnigsföreskrifterna, haYa p ~t grunchal ::tY prisuppgifter , som 

Ulieddel'ats av skeppshandlare i Stockholm, beräknats till om

kring kr. 0: 90 pr man och dag. I delta sammanhang kan an 

föras, att kosthållet för personalen å tyska hand elsflottan vid 

sekelskiftet uppskattades till kr. 0: 90- 1: 15 pr man och d'ag. 

De klagomål, som framkommit vid undersöknin gen, hava 

i allmänh et icke .så mycket riktat sig mot proviantutrustnin

gens tillräcklighet som fastmera mot provian tens beskaffenhet 
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och tillagning. I främsta rummet kräves bättre utb ildn inn 
kökspersonalen, för vilket fordras upprättande a~ o·<Hh 1t' :1\" 

t> ' 'OC]·_ 
och stuertskolor. I .samband härmed må även erinras <, 111 el ' 
bland sjöfolket allmiint utbredda önskan, som i det fön'"'l en ,., , <:nde 
flera gånger påpd.•a ts, att den kvinnliga köksperson alen b". 
avs·kaffas ombord å lastfartyg. 

01 

Dc erinringar och önskemål, som framställts rör:mde kost. 
hållntingen mnbord, hava huvudsakligen avsett följ ande för. 
h ållanden: 

l) revidering a v spis·ordningsföreskri fterna; i spisord n in
gen bör införas bestämmelser om matens k vantitet och k\· alitct 
pr dag och ej pr vecka; 

2) kosthållningen på entreprenad hör 'avskaffas ; kosthåll
ningen bör övertagas av fullt duglig person (stuerl eller restau. 
ratör) för rederiets räkl1ling; 

3) kvinnlig kökspers·onal bör avskaffas å lastfartyg; 

4) goda kock- och stuertsk9lor böra upprättas; 

5) instruktion bör utarbetas för skeppshandlare rö ra nde 
inpackning av vm.or, som avses för fartyg i vidsträeld are fart; 

6) pr-oviantinspeklion bör äga rum före fartygs :l\·gå ng 
från svensk ha1111n ; 

7) matkärl o. d. böra anskaffas och underh ållas av rede-
riet; 

8) föreskrifter böra ularbetas rörande färskvallentankar
nas placering; 

9) förbud bör utfärdas mot att hämta dr·icksva tten ur 
floder och kanalmynningar; 

10) .salt mat, däri inbegripet sill, bör icke utspisas i så 
s tor utsträckning som nu sker, och utspisning av amerikansl't 
nedsa'ltat kött och fläsk bör avskaffas; 

11) socker- och smörrans•onerna å svenska fartyg iiro o
tillräckliga och böra ökas l·iksom Yattenransonerna . 
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Livbåtar och andre~ bergningsredskap ombord. Beträf-
1de passagerareångfartyg kom jämförelsevis tid<igt en gan-

fal "l l l '1' . L'll t o l . o ,.. l l G ka ing:ående sa -.e r 1ets ags il tmng 1 s an c 1 Vall anc. ·e-
5 J·· ung l f örorclningen den 12 f ebmari 1864 , angående vad i no111 ' . o , , • 

avseend e å pass.ageral'eanglartygs byggnad, utrustnmg och be-
:,flianande i.akllagas. bör, stadgades, alt passagerareångfartyg 
~k:Il varje år, innan första r esan drirmed företages eller, cliir
es.t 1,esorna under vintern fortsi:ittas, inom loppet av ett år un
dersökas och prövas av tre besiktningsmän, vilka förordnas av 
kungl. maj :t s befallningshavand e. Besiktningsinstitutionen har 
sedermera ulvidgals genom t.illsi.iltandet av tre inspektörer för 
hela riket, vilka k'ontrollera, att fartyget mellan besiktningarna 
hålles i vederbörligt skick. 

Nämnda förordn:ing innehåller ävenledes föresJ.•rifter om 
att p::LSS•agerareångfartyg, allt efter b eskaffenhet av det farvat
ten , eDet äger att befara, skall vaPa försett med ett visst antal 
båtaT och livbojaT. . 

En kungl. förordning elen 1 juli 1898 angåenelie de rä:dd
n~ngsinrättningar ·och eLdsläckningsrcdsk,ap, vilka ångfartyg un
der I"eSor med passagerare skola med föra, innehåller strängare 
och mera detaljerade bestämmelser om båtarnas antal, deras 
storlek och utrustning samt ·Om livbojar , livbälten och andra 
livräd'dningsredsk,ap, som skola f.innas •ombord på fartyg. 

Med anledlning av underrättelse från brittiska regeringen, 
att de i >>the Merchant Shipping Act 1906 >> meddelade före
skrifter rörande livräddningsredskap skulle tillämpas å friim 
mandie fartyg i Storbritmmien från och med den l okt. 1909, 
och då dtet därjämte nvedcle1ats, att svenska fartyg ej kunde 
medgiva.s undantag från skyldigheten att underkastas besikt
ning av Board of Tratdes besiktningsmän, utan att livräddnings
reds.kapen vure i huvudsaklig överensstämmelse med av Board 
of Trade nmcldel,ade bestä,mm elser, utarbetade sjöfarlssäoker
hetskomrmitten förslag tHl förordning angående båtar och an 
dra bärgningsrdskap, som fartyg skall medföra. Detta förslag 
blev ej i sin h elhet antaget, men ligger till grund för kungl. f ör-
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ordningen elen 13 iuli 1909 angå.ende båtar och andra bäru11.
1
· 

• l. ;:, nrrs 
redskap å fartyg i nord'sjö- och vidsträcktare fart (rart v" s· ;::, -

nyttjas i fart borto11n linj en 
linjen E.sbjerg~Texel). 

- "' on1 
Skagen~Lindesnäs och horto 

111 

Beträffande först de passagerarebesiLtigade ångfartygen i 

norcls]öfarf har av undersökningen framgått, att livbåtarnas s:\

väl antal smn rymd i medeltal ökas alltefter fartygets storlek. 

Den g.enomsnittliga rymden pr livbåt understeg i inlel fall den 

minim~gräns av 3,;; kbm. pr livbåt, som är angiven i kommers

kollegii anvisningar och råd rörande till ämpligheten av 190\) 

års förordning. Livbåls·rymden pr individ översteg den för 

passagerarefartyg j l norcl.sjöfart faststäHela minimirym<lcn av 

0,2s3 kbm . .med undantag a.v elt fartyg om över 2,000 brutto

ton, för vilk•et uppgives ett livbå tsutrymme, som med' 0,,.
1

, kbm. 

pr indivi,d unelersliger det lagstadgade, då detta utrymme be

räknas, efter uppgivna summan av högsta tillåtna antal pas

sagerare och bemann~ng. Angfartyg ,j1 denna fart sk ola med

föra ett lika stort an tal livbojar som livbåtar. I a llmiinhet 

metrfördes ett betydligt störr·e anlal livbojar än som pai'ord r::ts. 

Om beskaffenheten av livräddningsredskapen ombord p:\ 

berörda kat•egori av ångfartyg i östers]öfart bedömes efte r de 

föreslagna bestämmelserna i sjöfartssäkerhetsk·ommittens be

tänkande I, finner man att livbåtarnas antal och rymd i ge

nomsnitt inom alla dräktighetsgrupper, med undant·ag fli r driik

t~gh etsgruppen 100~200 ton, överstiger det antal och d en rymd, 

som föreskrivits i elen till 1909 års förordning fogade tabel len . 

Livbåtsrymden pr in'divid', beräknad efter högsta tilla ln:t 

antal pa.ssagemr.e och den till fartyget hörande personalen, var 

störst å fartyg inrom dräktighetsgruppen över 3,000 ton, där 

den utgjorde 0, 074 kbm. pr individ, och minst inom driiktig

hetsgruppen 50~100 ton, där rlen utgjorde 0, 017 kbm. pr ind ivid. 

Fastän l1ivbåtarn:a till antal och rym.d i allmänhet vom ti!lräå

liga i förhållande till fartygens storlek, voro de det ickr med 

hänsyn till högstoa ti1låtna antalet passagerare och elen till far

tygen hörande personalen. Skillnaden mellan siffrorna i detta 
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.. 15,eende angående dessa fartyg och fartygen i nordsjöfart är 

n: :ydande. Men östersjöfartygen voro i allmänhet berättig1ade 

~lt föra ett väsentligt större antal passagerare än nordsjöfar-

t 
a av jämförLig storlek. 

Yo ' 
Genomsnittsantalen livhällen uppgick ej i något fall till l 

pr individ . Märkas bör dock,. att enligt ovan anförda bestäm

)lldsoer i 1898 års förordning passagerarefartyg av första ]das

sen ej behöver vm·a försett med mer än l livbä1Le för varje. 

person, s·om på resa faktiskt befinner sig ombord. 

A pas.sagerar·e- och kombinerade lns l- och passagerarefar

tyg ;i utomskärs kustfart växlade livbåtarnas genomsnittliga an

tal från l ombord på det minsta fartyget till 6 ombord på del 

inom far ten för ekommande största fartyg'et, vilket n<ätte 1,514 

bruttoton. Livbåtsrym-den utgjorde i förra fallet 2,18 och i det 

senare 3,,a kbm. pr l:i·vbåt. 

Jämföras medlettalen för bålantal och båtrymd med ford

ring<o'1r.na i den till 1909 års förordning fogaide tabell, finner man,. 

dels att båtantalet i medeltal pr fartyg uppgick till eller över

steg d-et i tabeUen fastställdo. utom beträffande dräktighets

grupperna 100~200 och 700~800 ton, dels alt båtarnas sam

manlagida genomsnittsrymd pr fartyg översleg den i tabellen. 

stipulerade för fartygen inom fyra dräktioghetsgrupper, men. 

understeg diensamlina inom fem. 

Vad livbojarna beträffar, växlade deras genomsnittstal pr 

fartyg' från 4 pä fartyg, tillhörande dräktighetsgruppen 20~50' 

ton, till 24 på det största fartyget i denna fart. Medelsiffrorna 

rörande livbojarnas antal pr fartyg överstego alla , utom inom 

dräktighetsgruppen 20~50 t011 , det föreslagna 1nini'miantalet 6. 

Medelantalet livhällen pr individ växlade från O,:;o å far

tyg, tillhörande dräktighetsgruppen 20~50 ton, till 0, 5G å far

tyg inom clräkbghetsgruppen 500~700 ton. A passagerare

fartyg i denna fmt voro i varje fall antalet livbälten inom alla 

dräk tighetsgrupper mindre än l pr individ, eller summan av' 

högsta tillåtna antalet bälten var tillräckligt för de ombordva

l'ande personerna å resa i varje särskilt fall enligt kommitteför-
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slaget, kan här liksom i övrigt beträffande passagerarefartya 

icke avgöras. Inom alla grupper , utom för den Jiiosl· o ~en, 
_. . . · . . .. . . n .1, SO ]]] 

l.~~ott omlatla_r _ett_ mm<lre fartyg, oversteg livboJarnas antal de 

ioreslagna mmmuantalet 6. 
1 

_Yad beträff,ar livrädidningsredskapen ombord å l'aslrtnutcu·. 

tyg 11 oceanfart, visa genomsni ttssiffrorna be träffand e 1'\'n 1 
l

o J o o o 
o 1( en 

pr Iv )at 1 samthga fall en större rv1nd än 3 k hm y 1' ]J - t 
• •• .J ,s - ., \.e en~ 

l1g:t det foregående a111sdts böra vara minimiO'räns fö r JJ·l t . 
. .. t> ( ar 1 

nonls.Jo- och vidsträcktare faTt. 

Samtliga fartyg in om denna fart h ade i O'enomsnitL 111 ,
1 
... 

6 l
' , , , t) L nn 
,Jvbo.Jar, v1lket enligt 1909 års fö rordninO' är det F1n·s·t· 1 ' t 1 1 . ::::> c o (_ (_ n a 

som skall finnas å maskindrivet far tyg, som icke är passage. 

rarefartyg. 

Tabellens medelsiffror beträffande .antalet livbälten pr in

divid överstego för alla fartyg det minimian tal av 1 fö r Yarjc 

ombordivarande p-erson, som i förordningen a v 1909 är förc

.skrivet. 

. A _Iastångfartyg i nordsjöfart var antalet livbåtar pr fa rtyg 

nunst_ mom dräktighetsgruppen 200--300 ton, där varj e far tyg 

l:ade 1 medeltal 2,1 båtar, och störst å dc största fartyg, som ga 

J denna fart, vilket mäter 4,318 bruttoton och var för sett med 

4 livbåtar. Endast det minsta fartyg•et hade en mind re n mcl 

än 3," kbm. pr 1ivbåt . • 

L:ivbojarnas genomsnittliga antal pr fartyg var liigst 5,9 a 

fartyg om 200-300 ton och h ögst 8 å fartyg om över 3,000 ton. 

Den förstnämnda medelsiffran unders tiger alltså något det an

tal', som enligt förordningen av 1909 .skall vara minimiantalet 

livbojar p å fartyg i denna fart. 

Minimiantalet av l livbälte pr individ enligt fordringar

na i 1909 års förordning underskreds i intet falL 

Livbå tarnas antal ombord å lastfartyg i östersjöfart vari

erade inom ol'ika dräktighetsgrupper mellan 1,, och 2,, pr fa r· 

tyg. 

Antalet Livbojar i genomsnitt pr fartyg var lägst in om driil'-

1igh etsgruppen 100-200 ton, där det utgjorde 3,
0

• Inom ~amt· 
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li"a övriga dTäktighetsgrupper översteg antalet livbojar det före

sJ~gna eller minst 4 livboj.ur pr fartyg inom denna fart. 

Med u111d:antag för fartygen om 100-200 ton fanns i ge

nomlsnitt minst l li1vbälte pr person. 

A Jastångfartyg i kust- och inrefart växlade antalet livbä

tar mrel'lm1 l och 3 och antalet livbojar mellan 3, 0 och 12,0 pr 

fartyg. 
Endast beträff~ande fartygen om 50-100 understeg liv

båtsrymoden pr ind'ivid 0 ,2 8 ~ kbm. Inom tvenne dräktighets

grupper understeg antalet livbälten l för varje ombordvarande 

persorL 
A segelfartyg i oceanfart var antale t livbåtar pr fa rtyg !ägs( 

2 och h ögst 4. Enl.igt de för dessa fartyg giillancle bestämmel

serna i 1909 å rs förordning skall varje fartyg vara försett med 

minst 2 livbojar. Samllig:a 15 fartyg i denna fart uppfyllde 

föresoJn·ifterna i d:etta hänseende. 

Antalet livbåtar å segelfartyg i nordsjölart unelersteg be

träffande fartyg om mindre än 300 bruttoton 2 pr fartyg , men 

uppgick till eller översteg d enna siffra å a lla övriga fartyg. Här

vid bö·r dock märkas, att .segelfartyg om mindre än 300 tons 

d'räktioghet kunna efter m edgivande av kommerskollegium f å 

föra blott en båt, som emellertid skall vara fullt tillräcklig atl 

rymma .al1a ombordvarande personer. 

Med undantag för :det minsta fartyget hade alla :Segclfar

tyg i ·denna fart minst 2 1i'vbojar, som enligt 1909 års förord

mag skall v.ara minimiantalet livbojar på vart och e tt av dessa 

fartyg. 

Antale t livbälten pr individ var å samtliga furtyg fullt till

räckhgt en1igt fordringarna i gällande föro1'dning. 

Av segelfa rtygen i östersjöfart fanns å tminstone inom clräk ~ 

tighetsgruppen 20-50 ton etl och annat fartyg, som ej hade 

liVtbåt. 

Inom de tre dräktighetsgrupperna ur..der 200 ton under

steg antalet livboja r de t av sjöfartssäkerhetsk o:mmitlen föreslag

na minimiantalet a v 2 pr fartyg, m en uppgick till elJrcr översteg 

detta antal :inom samtliga övriga dräktighetsgrupper. 

Tidskrift i Sjöväsendet. 21 
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A sa<Dltliga fartyg med undantag av 4 unelersteg antale t r . 
bälten l pr individ. Å 43 fartyg om 20-50 ton fu nnos ];\

bälten icke €n s för varannan person. \-

Av d 'e små och relativt fåtaliga segelfartygen i kust-
0 1 . - . . . c l 

mrefart saknade fl era fartyg, 1 synnerhet om uneler 50 lo 

livbåt och livbojar. Enligt sjöfartssäkerhetskommittens fö~: 
: 'lag skulle segel~'artyg, som ej är passagerarefartyg, i ku st- och 

unefart hava mmst en båt med tillräckligt utrymme fö r smnt

liga 'Ombordvarande personer samt m:inst 2 livbojar. I dessa 

avseend'en förefinnas sålunda avsevärda brister å ifrågavarande 

fartyg. Detsamma g~iller ä ven, och i kanske ännu högre o·rad 

beträffande antalet livbälten ombord. to ' 

Å 60 segelfartyg om 20- 50 ton med en bemanning av 

123 man funnos •endast tillsammans 9 livbälten ell er ett för 

var fjortonde person . A de 47 fartygen inom nästa driik tig

hetsgrupp voro förhållandena i detta hänseende något hii ttre, 

men även här var icke ens var fjärde person försedd med 

livbälte. Enligt sjöfarskommittens försla,g skulle finnas minst 

ett livbälte eller liknande redskap för varje person ombor,cl . 

En:clast något mer än en tredjedel av befälhavarna a de ar 

undersökningen berörda segelfartyg'en hava inkommit m ed nöj

akLiga uppgifter rörande livräddningsredskapen. Anledningen 

härtill torde huvucJs,akligen h't sökas däri, att livräddningsred

skapen befinna sig- i ett otillfredsställande skick eller all så

dana ej alls finas, för vilk e t också inkomna ofullständ ina pri

märuppgifter, som vid bearbetningen måst utelämnas, gi\~t stöd . 

Såsom torde hava framgått av föreg~'lende redogörelse för 

livbå tar och andra bärgningsredskap ombord, synas, vad liv

båtarnas antal och rymd angå, förhållandena å ång- och segel

fartyg i vidsträeldare fart i allmänhet kunna betecknas silso11l 

tillfreds.ställande, vilket ii ven kan sägas beträHan:de antalet liv

bojar och livbälten. Fartyg i ku st- och inrefart synas diirc

:not i dessa hänseenden lämna åts,killigt övrigt att ö:n sk a, ifall, 

såsom här skett, sjöfartssäkerhe tslwmmittens förslag till be-
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stämmeJser rörande de.ssa förhållanden läggas till grund för 

bedömningen. Huruvida gällande föreskrifler rörande livrädd 

ningsmaterialens beskaffenhet i övrigt tillämpas, såsom alt bå

tarna skola. vara >> i gott skick>> eller , fullgott utru stad e», om 

bå tarna anbragts under däverlar och livbojarna försed'da med 

Jyse o. s. v., har ej kunnat utrönas. Anmärkningar rörande 

Jivräddnin gsredskapens beska ffcenhe t och placering ombord å 

fa rtyget hava i stort antal framkommit. I övrigt avse de 

flesta önskemålen livräddningsredskapens handha vande, var

del framh ålles nödvändigh eten av detaljerade bestämmelser 

rörande sjösättning av livbåtar samt hela besättningens delta

gande i sådana övningar o. s. v. 

Reglemente för marinen. 
Några synpunkter om dess uppställning. 

Bland flottans reglementen har sedan lång tid tillbaka 

förefunnits 1b[·ist på ett vel'kligt lji.instgöring.sreglemente för 

tj änsten i land. Ännu 1884 ftrs reglemente innehöll dc båda 

huvudru brikerna "Organisationen >> samt "Styrelsen och för

vaoltnängen vid stationerna >> , men saknade detalj föreskrift er för 

den allm ~inna tj iin:stgöringen. Först i nu g~illande reglemente 

av år 1899 finnes .ett kort kap.ilel beniimnt allmänna föreskrif

ter, vid:are bestämmelser rörande bestraffningar och tillrätta 

visningar, klädselbestämmelser m. m. , Yaremot bestämmelser 

sonlJ reglera dren inre tj änsten o. dyl. fortfarande saknas. 

I elen senast utkoiJllna d elen av reglemente för marinen , 

nämligen del III , omfattande kuslarti11erie t och kustfästnin

garna, ha r denna bris t till stor del blivit fylld. Här finnes 
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nämligen ett vidlyftigt kapitel för a'llmänna föreskr ifter , clih 
'reglerande och normerande beslämmelseT finnas, fö r un el er 
tjänstgöring ofta inträdande förhållanden. Vidare föreskr i f ter 
om befälsrätt, tjänstemeddelanden och expeclitiornstjänst, inre 
tjänst m. m. dyl. M·en denna del gäller endast ku startilleriet 
och ku stfästningarna. Flottan är ·_fortfarande i .saknad ay 
mots·varancle bestämmelser. 

För alt tillgodose Hotlans behov i detta avseende torde 
följcl1en bliva, alt ett mer eller mindre fullständigt tjänstgörings
reglemente utarbetas ä ven för flottan . Man frågar sig el n: iir 
det lämpl:i1gt att hava säl'skilcla tjänstgöringsreglem en ll'n (i 
egenllig mening) för marinens· båda grenar? Härpå Yill jag 
svar::± ett obetingat nej, med anfömnde av följande skiil. 

Alla allmängiltiga beslämmelser skola givetvis va ra lik
fonniga för marinen i dess helhet. Sådana föreskrift er som 
t. ex. fö r honnörsgör;ing i land o. dyl. böra därjäm te sm itt 
1nöjligt överensstämma med motsvarande föreskrift er för nr
men. Med den nuvarande uppställningen av marinens regle
menten liiPer .det icke kunna undvikas, att olikheter i nyss
nämnda bestämmelser ko1nma att finnas mellan flo tian och 
l~ustartilleriet , då reglemenlsföreskrifler liksom allt annal följa 
utvecklingens lag, och erfarenheten visat att de olika reglc
rnentsd'el<arna nästan a]dfJ:ig .samtidigt utnird,as . Exen:pch is 
må anföras att såväl honnörsföreskrifter s·om vissa allmänna 
bestämmels.er iiro olika för flottan och kustartilleriet. Shsom 
exempel på huru även olikheter av större betydelse kunna npp
·komma må anföras , att enligt regl. för marinen del Il l cnnu, 
som tillhör fästningens garnison, äger riitt aU, därest k ommen
danten prövar så kunna ske, för sig och hushåll ulbekonuna 
artiklar från prov-iantförrådet. Som till garnis·onen hör all 
k•rigsmakten tillhörande personal, vilken inom fiistningen har 
sin ordinar1e förläggning, gi.iller denna för den enskildes eJ.>o-
11omi högst vikHga bestäimmelse även elen Karlskrona stat ion 
tilhöran'de p ersonalen av flottan, varemot flottans personal i 
:Stockholm är i avsaknad av denna förmån. 
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Om de delar av reglementet, som äro gemensamma för 
.: 1ens båda orenar, sammanfördes, skulle reglementet er-

J11anJ " . . 
' ll stöPre reda och överskådlighet samt en mera systematisk ha a 

uppställning. .. . 
Genom en sådan åtgärd skulle vidare väsenU1ga besparm

o·ar ernås beträffande såväl kommitte- som tryckningskostna-
o' 

der . 
Innan ett förslag framlägges till uppstiillning av reglemenlt~ 

fö.r marinen torcl'e vara lämpligt göra en överblick över huru 
marinens reglementen varit uppställda samt huru armen i detta 
avseende har saken ordnad. 

1875 års reglemente innehöll tre delar, nämligen: 
I Över.st)"r·elsen och organisationen; 

II Styrelsen och förvaltningen vid stationerna: samt 
III sjötjänstgöringen. 
Alla tre delarna upptogo en del bestämmelser , som kunna 

hänföras till tjänstgöringsreglemente i egentlig mening, var
jämte de båda .senare även innehöllo förvaltnings - och eko
nomfis ka föreskrifter. Sås.om bilagor funnos till varj e del de 
f6rfattn ingar m. m., som :med densamma ågde omedelbart 
samnumhang. 

Vild utfärdandet av 1884 års reglemente gjordes den för
ändringen, att delarna I och II sammanslogos till en del, men 
bibehölls principen för reglementets uppstiillning i övrigt hu 
vudsakltitgen oförändrad. Ä ven vid senare omarbetningar _av 
de regiementsdelar, som beröra flottan, har uppställningen i hu 
vudsak bibehållits, faslä111 såsom förut nämnts i reglementet 
inrymts en ·d'el allmänna tjänsteföreskrifter. 

Omedelbart eHer kustar tilleriets upprättande började ett 
reglemente för detta vapen och för kustbefästningarna att ut
komma, vilket med detta års ingång ersatts av regl. för mari 
nen del III. För närvarande består regl. för marinen såluncl<1 
av följ ande delar: 

I Flottans personal, övers tyrelsen samt styrelsen och för
valtningen vid flottans stationer; 
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II sjötjänstgöringen; samt 

III Kustartilleriet och tjänsten inom fästningarna. 

Ett utmärkande drag för marinens reglementen iir. att 

varje d'el innehåller om vartannat kapitel , som iiro faslstiilldn 

av Konungen i .statsrådet och i kommando\·äg . Såsom b ila. 

gor iiro intagna de författningar och övriga föreskrifter, ~0 111 
Liga omedelbart samband med reglementet. Då Yarjp regie

mentsdel b1i~dar e tt h elt för sig, ingår ofta samma för fal tn in" 
" som bilaga till dc olika delarna. 

Helt annorlunda äro d c ~erford erliga reglementshpstiim

melserna för armt'm grupperade, i det där finnes ett enda 

\jänstgöringsreglieJmenle gällande armens .samtliga vapenslag. 

Förr var det egentliga tjänstgöringsreglementet indelat i tre 

del:ar, men har ·denna uppdelning numera borttagits. Hcgle

mentets andra del, fölltjänstreglementet, vilket mera har na

tur av en instruktion för marscher, bevakning m. m . och iir 

tryckt i mindr·c format, bär dock fortfarande beniimningen 

del IV . Tjiinstgöringsreg'lementets båda delar äro fast siiilida i 

kommandov äg. 

Det egentl iga tjiinstgöringsrcglementet är till volymen 

mindre än varje del för sig av marinens reglemente, hm ud

sakligen beroende på att några bilagor, motsvarande dem, som 

åtfölj a marinens reglemente, icke finnas. För spridande ar 

kännedom om dc författningar, .som beröra den mili!ii ra tj iin

sten, generalorder eller av armeförvaltningen utfärdade fö rc

skr ifl er är sörjt på följande sätt. U ti en särsk1ild >>Handbok 

till ljii.nstgöringsreglcmcntet» gives för varje paragraf och mo

ment i reglementet, där så påkallas, hiim·isning till de ['ö r

fattningar m. m. , varest bestämmelser iiro till finnandes. En 

del av dc författningar m. m. , vartill hänvisning sker, iiro in

tagna ,såsom bilagor till handboken (t. ex . utdrag llr tryck

frihetsförordningen) va r emot betriiff"a n de dc författningar och 

generalorder, som utgå tt från lantförsvarsdepartementet , hiin

visning göres till den i Krigsvetenskapsakademiens T i<hkr ifl 

ingående samlingen därav. På det man vid liisningen :w tjiins l-
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<töringsreglementet skall få kännedom om hurudda handbo

~en bör anvita's, finnes särskild beteekning härför. Ar ett 

viss t m oment förse tt •med en stjärna, uppslås motsvarande mo-

1111ent i hanrdrboken, varest man finner uppgift på alla de för

fattn ingar m. m., som beröra mom entet i fråga. 

Förutom tjänstgöringsreglemente m ed tillhörande hanel

bok finnas tvänn e andra samlingar av tjänsteföreskrifter, som 

väl kunna sägas hava r,eglem en tes natur, nämligen: 

>> Instrukliml för expeditionstjänsten vid armen >> och 

,, samling av föreskrifler rörande förvaltningen ,·id svenska 

armen unel er fr ed )) . 

Den förstnämnd a instruktionen giver såväl allmänna före

sk rifter om expedi'tionstjänsten, tjänsteväg o. dyl. som förc

skrifter i detalj om på vilka avdelningar och på vilket sii. tt i 

övrigt ärenden föredragas oeh hanclliiggas vid anm'förclelning, 

reg•emente o. s. v. Vidare finnas normerande beslämmelser 

för tj änslemecldelanclcns uppsä ttand e och utfärdande, en pa

r agraf om tjän steiirendens natur och benämning m. m. 

Förvaltnringsregl ementct innehftller såväl h.ungl. förord

ningar, illlslrukl<ioner m . .n1. som av armeförvaltningen utfär

dade kmnpletterandc föreskrifter. Reglementets allmänna in

nebörd torde bäst fram gå. ulav ett återgiYanclc av inneh[tllsfö r

teckningcn , vill;: en har följande utseende: 

Art. l. För\'altningens Yid armen allmänna ändamill 

och organisation. 

Ar t. II. Armens centrala fön·a llning. 

Art. lll. Armens kassa viisende. 

Art. IV. Dc av cen trala förYa ltningsmyndighetcn utfiir

dacle beslämmelser ang. bokföring och recloYis

ning. 

Art. V. Armens adöning. 

Art. VI. Armens förplägnad. 

Art. VII. Reglemen len rörande anskaffning och Yård a v 

armens materiel. 
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Denna art. innehåller reglemente för en var av följande 
fön·a ltningsgrenar, nämligen: 

in tend en turmateriel ; 
fastighetsförvaltning ; 
vapenvård ; 
artillerimateriel; 
ingenjörmateriel ; 
kasärnvå rd; 
.sjukvårdsmateriel; 
veterinärma ted -el. 

Art. VIII. V erks tällandet av leveranser och ar b elen för 
stalens räkning. 

Art. IX. Ersättning till manskap, som avskedats pa grund 
av ålder eller skada i tjänsten. 

Till reglementet hör dels ett kronologiskt r egister över alla 
författningar m . m., som i ett eller annat avseende beriira ar 
mens förvaltning, dels ett sakregister. 

För förvaltningen i krig finnas särskilda regl ementen. 

Atergående till reglemente för marinen synes man höra 
ställa den allmänna fordran på uppställningen av detsam ma, 
a t t bestämm-elser, som röra samma ämne, äro sammall f"ö rda 
på ett ställe; härigenom undvikes såväl mångskriveri som aU 
mot varand ra stridande föreskrifter samtidigt ii.ro r ådand e för 
marinens olika grenar. Genom en sådan gruppering möjlig
göres också lättast och sä krast åstadkommand e av enhetlig
het i föreskrifter v id reglementets avfattande. 

Såsom ytterligare fordr ingar torde böra uppställas att reg
lementet bör vara överskådligt, 'lätt att , hitta uti >> och , da de t 
utkommer , uttömntand e d. v. s. upptagande dels alla sacl ana 
föreskrifter, som erfordras för tjänstens behöriga reglerande, 
dels de författningar, s·om beröra tjänsten vid marin en , eller 
åtminstone hänvisning till desamma. 

Tydligt är atl ett enligt sådana grunder uppställ t regle
mente fö rst och främst måste inneh ålla en allmän del, in ne-
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rattande alla sådana bestämmelser av rent militär natur, v•il'ka· 
.. . 

0 
oemensamma eUer likartade för marinens båda grenar. 

aJ o 
Vidare böra alla förvaltnings- och ekonomiska föreskrifter 

sa11111uLnföras till en reglementsd el. Häri~enom s~-.ulle. er~1 ås 

'
ra"Jbehövlia överblick över de för marmens ohka msttl.n-

eJ11 o 
foner - stationer, varv, fartyg, kustartilleriregementen, kust-
f~stningar - gäHande ekonomisl.;a föreskrifter. A.tskilli~a 
exemp.el sku1le kunna fram'dra-ga,s på huru förfaringssättet vtd 
behandling a v fö·r valtningsfrågor a v likartad natur är olika 
vid en flottans statim1 och vid ett kustartilleriregemenle. 

Jäm te ·cllen nämnda allmänna delen och förvaltningsföre
skrifterna m åste tydligtvis bestämmelser finnas för flottan och 
tjä111s t,en å stati-oner -och fart.yg sam l för kustartilleri·el och 
tjänsten inom kustfästni-ngarna . 

Realemente för marinen bör sålunda lämpligen uppdelas 
b 

på följande fem d .eliar: 
Del I. Allmänna föreskrifter. 
Del Il. FloHan och tjäns ten å statlioncrna. 
Del III. sjötjänstgöringen. 
Del IV . Kustartilleriet och tjänsten inom kustfii.stningarna. 
D-el V. Förvaltningsföreskrifter. 

För att nedbringa det antal band, som varje individ i all
mänh et behöver rådfråga, kunna lämpligen för flottans viel
kommande del I och II samt för kustartilleriets del I och IV 
bindias i samma band. 

D.en föreslagna del I skull e avse all upptaga de delar av 
nuvarande del I och III , vilka inn ehålla för flottan och kust 
artilreriet likartade eller närsläktade föreskrifter, ävensom så
dana allmänna bestämmelser, vi1ka därutöver kunna befinnas 
erforderliga . För att påYisa alt dessa gemensamma föreskrif
ter ingalunda äro till omfånget obetydliga göres härmed en 
sa,nm1anställning a v det tilltänJda innehållet. Den föreslagna 
der l avses sålund'a att erh ålla följ and e huvudsakliga inlliehåll :.. 

Marin ens indelning och a'llm tinna organisation . 
Befälsrått och tjänsteställning. 



-326-

Personalens allmänna skyldigheter. 
Kr~gslukt, bestraffningar och tillrättavisningar. 
Tjänstledighet. 
Avsked. 
Klädsel och utmärke1se teckens bärande. 
Uppvaktning och anmälan. 
H~Hsning och annan hedersbevisning. 
Tjäns temedclelanden. 
Expeditions tjänst. 
Religionsvård och församlingsorclning. 
Hälso- och sjukvård. 
Garnisonstjänst och ordningshållning. 
Vakttjänst. 
Förhållande till civila myn'cligheter och allm~inhcl cn. 

Såsom bilagor böra lämpligen ingå gällande förfal tn ingnr 
·.angående: 

Organisationen m. m. av marinstaben. 

Instruktion för inspektören .av flottans övningar till sjöss. 

Ins truktioner för marinövercl'irektören, marinö Yer inten-
denten och marinöverläkaren samt chcfsingen1jörer
na och chefsinlendcnlerna. 

Mariningenjör-, marininlendcnl- och marinläkarka rernn i 
flo l t ans res.cTv . 

Konstituering och anshillning av personal vid marinen Yid 
mobilisering. 

Krigslagarna. 
Instruktion för militieombudsmannen. 
Förbjudna skrifter och sammankomster. 
Verks tä llighet i vissa fall a\· straff genom icke laga haft 

ägande utslag. 
Främmande örlogsfartygs tillträde till SYenska hamn:.\!' 

n1. n1. 

I nrapporterande av främmande örlogsfartygs rörelser. 
Deslämmelser i avseende å Sveriges neutralitet uneler k rig. 
Salu ~reglemente. 
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Utlännings tillträde till marinens etablissement och öv

ningar. 
Slag av papper, bläck m. m., som må till offentliga hand-

lingar användas. 

I den andra för hela ma1~inen gemensamma delen av reg
lementet, nämligen del V, förvaltningsföreskrifter böra sam
Jas a~na föreskrifter som gälla 3Jvlöning och unelerhåll samt 
övriga förm åner, ekonomi och förvaltning såväl under fred 
som krig. Av de bilagor, som. f. n. ingå eller bonle i111gå i 
såväl del I .som del III , böra följanide i shillet ingå i elen förc

slagna del If, nämligen: 

Instruktion för marinförvallningen. 
Bestämme1lser för pensionering. 
Resereglemente. 
Föreskrifter ·om flyttningshjälp , samt 
Upphandlingsreglemente t. 
Något ingåencl'e i övrigt på detaljerna av denna regie

mentsd els innehåll to1·cle få anses ligga utom ramen av denna 
uppsa ts. 

Uti den del, som av,handlar sjötjänstgöringen, torde icke 
någon annan ändring böra vid lagas i vad avser bestämmelsernas 
omfång ~in att fön-altnings- och ekonomiska föreskrifler över

flyttas till del V. 
Dc båda återstående delarna a v reglementet, del II och del 

IV, n11otsvarande nuvarande del I och del III, torde sedan de 
lättats på alla allm.änna b.sUimmdser och förvaltningsföre 
skrifter bliva av rätt litet omf:'mg. 

En omständighet, väl v~ird all beaktas såväl vid rcgle
ll1entets uppstiillning som dess avfattning, iir den säregna s täll
ning .som Karlskrona fästning intager. Den skilj er sig niim
lig.en fullsliincligt från övriga såviil kust- som landfästningar 
däruti , att inom elensamma befinner sig dels en större s tad , 
dels flottans ännu s[t Einge största ctablissement. Det lorcl e 
vara tydligt att bestämmelser, som iiro lämpliga för spärr-
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fästningar såsom Vaxholms och Älvsborgs fästningar , icke a 
li d äro med fördel tillämpliga på Karlskrona fästn ino Rectc]J_ 

n· aJ 
vid' planläggandet av reglementets uppställning torde salun~1

1 

böra tagas i övervägande i vad mån separatföreskrifter f ö~ 
sistnämnda fästning är av behovet påkallat. 

1 

J. Sclm cidler. 
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Innehåll i åtskilliga maritima och krigsvetenskapliga 
tidskrifter år 1915. 

Artilleri och handvapen. 

Årsberättelse i artillerivetenskap .. . .. . ... .. . ... K. V. A. H. , sid. 81. 
A.n Application of the Le Duc Ballistic 

Formula. ....... . ...... .. . .. .............. . . .. .... . .. ... P. U . S. K I, sid. 905. 

strategi och taktik. 

The Estimate of the Situation . .. .. . . . . .. . ... .. . P . U. S. N. I., sid. 765. 

sjökrigshistoria m. m. 

Första anfallet mot DardaneDerna .. .. .. .. .. .. :M:. T, sid. 297. 
The United States Navy in :Mexico, 1821-

1914.. ...... .. .. ...... .. .... .. .. .. .. .... .. .... .... .. .. .... P . U. S. N. I., sid. 889. 
Un grand port francais, •Brouage », la ville 

morte .. ... ... . ..... . ........... ...... ...... . ... ........ . 

Organisation och budget. 

Ytterligare angående samverkan och led-
ning av olika vapen i krig .................... . 

Nogen betragtninger ang. de utskrevne 
(event. mobiliserte) mandskapers tjeneste-
forhold paa vor marines skibe .............. . 

Uniformity: Its Relation to Contentment 
and Efficiency ..... .... .. . ... .. ....... ... ... .. ...... . 

A. Discussion on N a val Management ........ . 

Fartygsbeskrivningar, skeppsbyggeri och 
fartygsmaskiner. 

Passagerskibes vandta. tte inddeling .. .. ..... 
Electric Pr l · f B ttl k ' opu swn or a es 1ps .......... .. 

Navigation. 

~ercators projeksjon og middelbreddeseilads 
es campas liquides et le urs caracteristiques 

l R. M. , vol. 20:2, sid. 273. 

K. V. A. T. , sid. 272. 

N. T. f . S. , sid. 137 . 

P. U. S. N. I., sid. 785. 
P. U. S. N. I., sid. 863. 

N. T. f. S., sid. 115. 
P. U. S. N. L, sid. 801. 

N. T. f. S., sid. 95. 
R. M. , vol. 202, sid. 264. 
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Luftsegling . Il 

Moderne Flyvemaskiner og Hoveclprincip- l 
perne for de res Konstruktion .............. . 

An Air Fleet : Our Pressing Naval Want .. . 
D. T. f. S, sid. 273 

P. U. S. N. I. , sid . . 709_ 

Sjöolyckor. 

Norsk sjöulykkesstatistik for 1913 ... .. . ...... :N. T. f. S., sid. H J. 

Rättsväsende och författningar. 

Disciplinära förhållanden enligt de nya 

krigslagarna .... ................ . .. ................. . 

Skibsmandskapers Lugarer ...... ......... .. . ..... . 

Organisation de la Justice militaire a 
l 'etranger .. ......... ... ...... ... .. ... . . ..... ........ . 

K. V. A. T., sid. 241. 

N. T. f . S., sid. 132. 

R. M., vol. 202, sid. 290. 
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