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Arsberättelse i reglementen, förvaltning 
samt hälso- och sjukvård. 

Afgifv0n den 5 npril 19H af ledamoten C. E. Holmberg. 

Reglementen, författningar och instruktioner äro rättesnö

ren enligt hvilka tjänstens behöriga gång regleras. 

Inom få områden torde så snabb och i många afseenden 

genomgripande utveckling försiggå som inom sjöförsvarets oli

ka grenar och af allt att döma synes denna utveckling snarare 

vara i till - än aftagande. P å det att såväl personalutbildnin

gen som förvaltningen städse må handhafvas på sätt, den fort

gående utvecklingen kräfver, blifver behofvet af nya eller revi

derade reglementsföreskrifter, förordningar och instruktioner tid 

efter annan återkommande, oftare ju hastigare utvecklingen 

äger rum och ju mera del!aljerade bestämmelserna äro. 

Kontinui/et och enhetlighet äro två nödvändiga betingel- · 

ser för allt reglementsarbetes åndamålsenliga bedrifvande. Kon

tinuitet är nödvändig för att de skäl och synpunkter, som legat 

till grund och varit bestämmande vid föregående beslut må 

blifva belysta och ompröfvade vid eventuella ändringsförslag. 

Enhetlighet erfordras på det alt hvarje reglemente och instruk

tion må gifvas bestämdt ändamål och omfattning, för att be

nämningar och framställningar å samma saker må blifva lika 

och reglementena, diir så erfordras, sins emellan öfverensstäm

ma, samt på det att föreskrifler i ell r eglem ente icke må stå 

1'idsk1-ift i Sjöväsendet. 30 
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i strid emot eller föranleda oklarhet i ett annal. För ernå
ende af nämnda betingelser torde det därför få anses nödv~in
digt, att uppgörandet af reglementsförslag och därmed sam
manhängande arbeten förläggas under en och samma myn
dighet. 

Enligt nådiga kungörelsen ~ngående organisation af ma
rinstaben har denna till uppgift att efter erhållet uppdrag utar
beta för tjänsten erforderliga författningar, reglementen, in
struktioner och föreskrifter samt åligger det chefen för marin
staben att hos Konungen och chefen för sjöförsvarsdepartemen
tet göra de framställningar, som kunna föranledas af stabens 
verksamhet i nu omförmälda hänseende. Genom denna be
stämmelse torde sålunda initiativet till och i vissa fall ansva
ret för att erforderliga reglementsbestämmelser blifva utm·be
t:tde och utfärdade vara lagdt hos nämnda stabschef. 

Då emellertid i ofvannämnda kungörelse icke föreskrifves 
alt allt reglementsarbete skall utföras inom marinstaben, torde 
icke heller garanti förefinnas, att erforderlig kontinuitet och 
enhetlighet i reglementsarbetet ernås. Likaså torde stabsche
fens initiativ till lösande af sådana frågor, som beröra regle
menten, hvilkas utarbetande är ,undandraget hans kontroll, 
blifva mer eller mindre förlamadt. 

Beträffande arbetet med reglementet för marinen har det
samma i regel anförtrotts åt särskilda kommitteer eller .,;ak
kunniga och ha f va förenämnd a betingelser · på kontinuitet och 
enhetlighet härvid under senare tider i så måtto beaktats, att 
i allmänhet någon eller några af de personer, som utarbetat ett 
föregående reglemente, jämväl erhållit i uppdrag att deltaga 
i arbetet med .ett senare. Öfriga flottans reglementen och in
struktionsböcker hafva, efter marinstabens omorganisation och 
inrättandet därstädes af en särskild afdelning- härför, i allmän
het utarbetats inom nämnda stab. 

Då reglementet för marinen omhandlar flottans resp. kust
artilleriets organisation samt bestämmelser för tjänsten om
bord och i land och sålunda kan anses utgöra den grund hvar
på öfriga reglementen, instruktioner och - föreskrifter hvil::t, 
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komma dessa senare att i större eller mindre grad blifva be
roende af det förra. På grund häraf torde reglementsarbetet 
i sin helhet underlättas, därest jämväl arbetet med reglemen
tet för marinen förlades till marinstaben, hvarigenom otvifvel
aktigt äfven förenämnda betingelser för ett väl ordnadt sådant 
arbete skulle befrämjas. 

Chefen för marinstaben framhåller i sin motivering för 
inrättandet af en särskild reglementsafdelning· inom staben 
bl. a.: » Utgifvandet af en ny upplaga af reglemente för flot
hm torde inom närmaste framtid blifva nödvändigt med :m
ledning af den mängd ändringar, som tillkommit seelan regle
mentet fastställdes i december månad 1899. Detta omsorgs
full handläggning och lång tid kräfvande arbete synes mig ' 
vara ett bland de många r eglementsarbeten, som lämpligen bor
de utföras på den af mig nu ifrågasatta nya afclelningen. » 

Det torde få anses vara af stor betydelse särskilclt för ifrå
gavarande arbeten, att de ledas och öfvervakas af en person, 
som under en längre tid har detta göromål till hufvucluppgift, 
samt att desamma utföras af en erfaren och vid dylikt arbete 
van personal, som såvidt möjligt uteslutande kan sysselsätta 
sig därmed. 

Hittills hafva arbetena med reglementen, instruktionsböc
ker o. d. oftast fått ske vid sidan af den ordinarie tjänsten. 
I vissa fall torde detta också utan olägenhet låta sig göra och 
det torde understundom vara nödvändigt att anförtro utm·be
lanclet af vissa instruktioner åt utom marinstaben tjänstgöran
de specialutbildade personer. I fråga om reglemente för mari
nen däremot, för hvars omarbetande kräfves ingående prak
tisk erfarenhet om och oaflåtligt noggrant studium af tjänstens 
olika förhållanden, måste m ed nödvändighet fordras, att ar
betet därmed göres till hufvuduppgift, hvilken icke bör m 
störas af andra än därmed sammanhängande frågor. 

Den synnerligen stora vikt som ligger uppå ett väl ord
nadt reglementsarbete torde tillräckligt motivera att härför afse 
personal under så lång tid, aU rutin och vana vid sådant arbete 
af densamma förvärfvas. Då man därjämte hctånker, hvil-
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ken slor Hitinad del ~i r för tj~inst e ns skötande, då reglemenls 
m. fl. bes tämmelser äro klara och koncisa samt på ett lämp
ligt sätt afpassade efter tjänstens olika förhållanden och d i'1 
delta bbis t torde vinnas genom alt r eglem entsarbetet utföres 
under enhetlig ledning, tord e cle lla y tterligare bestyrka önsk
värd h eten af att förlägga allt r eglementsarbete under en och 
samma myndighet. 

Del är oftast på grund af felande, otydliga, för många eller 
onödigt detaljerade r eglem entsföreskrifter och instruktioner 
som rubbningar uppkomma i tjänstens behöriga gång. Ofta fö 
rekommande ändringar försvåra tjänstens skötande och föran 
leda osäkerhetstillslånd. För undvikande af ofvannämnda olä-

, genhe ter är det nödvändigt att s tor planmässighet förefinnes 
beträffande utgifvandet af såväl de olika reglementena och 
instruktionsböckerna som äfven nya upplagor af hvarje sär
skild bok. Det är hvarken lämpligt eller möjligt att omarbeta 
alla reglementen och instruktioner på en gång, utan bör arbetet 
stt planläggas, att böcker, hvilka äro af hvarandra beroende 
eller höra samman, såvidt möjligt revideras samtidigt. Till 
förekommande af frestelser att oftare än nödvändigt utfärda 
ändringar eller tillägg med ly åtföljande olägenheter af de
sammas införande m . m . synes det vara förmånligt, om de 
olika upplagorna afsåges gälla uneler en viss tid, hvarunder 
såvidt möjligt inga ändringar eller tillägg gjordes, men a tt i 
stället nya upplagor utfärdad es oftare. Härigenom torde de 
olika ändringsförslagen hinna blifva bättre ompröfvade, och 
hela r eglementsarbetet kunna be(lt·ifvas mer planmässigt, hva r
jämte ett större säk erhetstillstånd i bes tämmelsernas tillämp
ning skulle ernås. 

Af hvad ofvan hlifvit framh ållet torde det sålunda fr amstå 
såsom önskemål ej bloll, a tt u tarhelandet af förslag till saml
liga för tjänsten erforderliga reglementen, förfa ttningar och in
struktioner, som icke äro af ekonomisk art, förläggas under 
chefen för marinstahen utan äfven, att åtgärder vidtagas för all 
i största möjliga m ån reducera antalet lindringar och tillägg till 
de olika reglementena m . fl. böck er. 
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Fiir all fullsliindigt tillgodose tjänstens kraf heträ!'fande 
reglem enten, instruktionsböcker m. m . är det em ellertid icke 
nog m ed att själhra reglementsarbetet är väl organiseradt utan 
det gäller ä f ven till se a L t utlämnandet (expeditionen), förv arin
«en och kontrollen öfver ifråQavarande arbeten liksom öfver t> ~ 

öfriga för tjänsten hehöfliga böcker blifva på ändamålsenligt 
säll ordnade. Till följd af del otillfredsställande skick hvari 
marinens bokfråga befinner sig har elensamma varit föremål 
för m yndigheternas uppmärksamhet, m en har dock ej ännn 
erhållit någon tillfredställande lösning. 

En redogörelse för hur bokfrågan f. n. är ordnad torde 
vara b elysande för alt se dess brister. 

De för marinen afseelda böckerna tillhandahållas hos samt 
försälj as i den m ån de utlämnas till köpare genom dels aktua
rien hos marinförvaltningen, dels stationshcfälhafvarna, dels 
chefen för sjökrigsskolan. Öfriga marinens myndigheter hafm 
icke n ågo t dylikt bestyr sig· anförtrodt. 

Akt uarien, stationsbefälharvarna och chefen för sjöluigs
skolan afgifva årligen till marinförvallningen redovisning för 
nf dem från förvaltningen emottagna böck er. Marinförvalt
ningen fastställer försäljningspris å de tryckalster, för hvilkas 
ularbelande eller tryckning kostnaden hlifvit hestridel m ed af 
umhetsverket omhänderhafela medel. 

De arbeten som på så sätt f. n. omhänderhafvas af akt u
arien i marinförvallningen kunna uppdelas i icke mindre iin 
G olika grupper nämligen: 

l ) arbeten , om hvilkas utgifvande marinförvaltningen själf 
g:'i tt i författning ; . 

2) arbeten, till hvilkas tryckning eller inlösen för kronans 
riikning, efter därom af marinförvaltningen gjord framställning 
Kungl. Maj :t lämnat tillstånd ; 

3) arbeten, om hvilkas utgifning eller inlösen genom mar in
förvaltningen, K ung l. Maj :t efter · eller utan h emställan af an
nan flottans myndighet än marinförvaltningen , förordnat; 

4) arbeten, hvilka efter verkställd tryckning blifvit p:\ 
grund nf Kungl. Maj:ts heslut a flämnade t ill marinförvaltnin gen 
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för all på rekvisition m ån .af behof tillhandahållas chefen för 

sjöförsvarsdepar tem en tets k omm andoexpedition, flottans myn

digheter eller allmänheten; 

5) arbeten , som blifvit till marinförvaltningen öfverläm

nad e från chefen för marinstaben eller annan flottans myndig

h el; samt 
6) arbeten , rörande hvilka n ärmar e upplysningar icke 

l,unnat vinnas om anledningen till deras förekomst i marin

förvaltningen. 

Af nyssnämnda arbe ten tillhandahållas en del enelast ma

nlinens myndigheter, institutioner eller personal medan andra 

åter antingen äro afsedela jämväl för enskilda köpare eller ut

li.inmas blott till sådana köpa re. 

Utöfver ofvan angifna arbeten omhänderhafva stationsbc

fälhafvarna m. fl. m yndigheter en h el del tryckalster, som an

skaffas af dem genom direkt upphandling. 

Något gemensamt system eller fastställd norm vid upp

handling, förvaring, utlämning och kontroll finnes ej. Och 

dock m å man betänka, att del rör sig om jämförelsevis stora 

Yärden. Endast genom marinstabens försorg uneler år 1910 

utgifna böcker belöpte sig till omkring 20,000 kronor. 

Betydelsen af väl ordnade bokförhållanden har seelan länge 

varit känclt inom armen, hvarest finnes upprättad en bokdetalj 

lydande under ch efen för lancltförsvarsclepartementets komman 

doexpedition . Då denna bokdetalj lärer fungera väl och då 

förhållandena inom armen och m arinen i ifrågavarande afseen

den kunna anses vara ungefär enahanda, torde vid orclnanclet 

af marin ens bokfråga lärdomar kunna hämtas från armen. 

Chefen för marinstaben har äfven afgifvit förslag om in

rättande af en marinens bokdetalj inom kungl. s jöförsvarsde

partementets kommandoexpedition. Marinförvaltningen, som 

anmodats yttra sig häröfver, har i hufvudsak biträdt nämnda 

förslag, hvarför det är att h oppas att en marinens bokdeta lj 

med det snaras te kommer till stånd. 

Enligt chefens för marinstaben förslag skulle bokdetaljen 

hafva tilluppgift att handhafva m arinens bokmateriel och utöf-
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va kontroll öfver densamma, ansvara för a tt erforderliga upp

Jngor städse finnas tillgängliga, ombestyra expedier andet af in

komna rekvisitioner samt, där så pröfvas nödigt, jämväl tryc

kande af nya böcker, blanketter m. m . 

Bokdetaljen skulle förestås af en för viss tid eller t. Y. 

kommenderad officer, som ågde att inför chefen för sjöförsvars

departementets kommandoexpedition föredraga årenden, som 

höra till bokdetaljens handläggning. 

Bokdetalj en skulle äga uppgöra aftal eller kontrakt m ed 

lämpliga boktryckerifirmor om tryckning och tillhandahållan

de för marinen af behöfliga publikationer och tryckalster. 

Från bokdetaljen skulle göras rekvisitioner af följande 

myndigheter: 

Marin förvaltningen, 

Chefen för marinstaben , 

Inspektören för flottan s öfningar till sjöss , 

Stationsbefälhafvarna, 

Ch efen för kustartilleriet, 

Varfscheferna, 

Cheferna för kustartilleriregementcnn , 

Chefen för sjökrigshögskolan, 

Chefen för sjökrigsskolan, 

Positionsbefälhafvarna vid kustposilionerna, samt 
Lotsstyrelsen. 

Såsom ledning för dessa bokrekvisitioner skulle gälla upp-

1-(.iord förteckning öfver de inrättningar och den personal, ~;om 

från enhvar af ofvan uppräknade myndigheter skulle tilldelas 

eller p å rekvisition ägde erh ålla erforderliga böcker m. m . 

Bokförråcl, som sålunda hos nämnda myndigheter anord

nades , skulle benämnas m ed myndighetens namn sålunda: 

1. Marinförvaltningens bokförråd, 

2. Marinstabens bokförråd o. s. v. 

och omhänderhafvas, däres t för vissa fall ej annorlunda stad

gades, p å sätt ved erbörande ch ef eller be fälhafv::~re ägde för

ordna . 
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I enlighe l med uppgjord förteckning och på s ä Il, so m däri 
angifves, skulle marinens personal tilldelas kostnadsfritt en 
gilng för alla vissa för tjänstens skötande erforderliga böcker 
U1. ll1. 

Med ledning af faslsliilld fördelning skulle af däri angifna 

myndigheter vid bch of och på rekvisition öfriga böcker veder
l.örande tillhandah ållas . 

För skola (kurs ) eller far tyg erforderliga böcker skulle 
rekvireras af vederbörande chef fr ån vederbörligt bokförr~td , 

och efter slutad dylik skola (knrs) eller fartygsexpedition åter
~ lä llas till samma bokförråd med bifogande af redogörelse. 

SJ...ola (kurs ) i land skulle dock äga enligt vederbörandes be
stämmande tills vidare behålla utrekvirerade böcker, men i så 

fall till vederbörligt bokförråd för det gångna öfningsåret in
lämna redogörelse senast den 15 oktober årligen. 

Förkomna eller förstörda böcker skulle ersätlas af dem det 
vederbör, därest ej vid förrällad undersökning ut1·öntes, att de 

ej varit till förlusten vållande. Vid böckernas återlämnande till 
bokförråd eller vid ol'van omtalade redogörelse för sådana 

b';cker, som förlorades , skulle bifogas vare sig lwnbmt ersii lt
ning eller friande und ersökningsdokument 

Senast den 1 nove mber årligen skulle inlämnas till mari
nens bokdetalj från de bokförråcl, som därifrån erhållit böc
ker, års redogörelse och sk ull e därvid bifogas eventuellt in
komna verifikationer eller kontant ersättning för förlorade böc
kc"r. Böcker, som på grund af slitning eller af annan anled
ning ej vidare vore i brukbart skick skull e insiindas samtidigt 

med denna redogörelse för att mot andra utbytas. 

Vid rekvisition skulle iakttagas: 

att rekvisitionen upprätlades å därför afsedt blankeLlfor
mlllär och af den myndigh et hvarunder vederbörande bokför

rfd lyder, och ställdes "Till Kungl. Sjöförsvarsdepartementets 
kommandoexpedition, hokdetaljelN> samt af öfriga till m yn
dighet (bokförråd) från hvilken erforderliga böcker skola ~'r
h:1llas; 
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all å rek visiLion siirsk il d t anmärktes, om rekvirerade bör:
ker m . m. vore afseelda alt införlifvas med bibliotek eller an

viindas å ämbels- eller tj änst elokaler ; sam t 
alt efter mottaga ndet af r ekvirerade böcker m. m . kviLLo 

skulle lämnas. 
Olvifvelaktigt skulle en enligt ofvannämncla grunder ordnad 

bokexpedition bringa ordning och reda i marin ens bokfråga till 
bå tnad för de m ånga, hvilka för sin tjänst äro beroende :1f 

reglementen , instruktions- och läroböcker liksom bokd etaljen 
med s tor sannolikhet iifven i längd en skulle visa sig för kro
Han ekonomiskt fördelaktig. 

Då årsredogörelsen för 1909 icke afhandlad c något om de 

under nämnda år utkomna reglementen m. fl. arbeten, torde 
del måhiinda anses lämpligt aU i samband m ed denna år she. 
riitlelse i korthet onmämna de viktigaste af desamma. 

I reglemente j'ör marinen, del I, utfärdades följände än

dringar: 
genom k. br. den 27 aug. angäende iiiHlrade bestiimmelscr fijr 

karlskrifning af skeppsgossar; 
genom k . br. den 26 sepl. angående underofficers - och sjömans

],årernas indelning i afdelningar och yrkesgrenar samt in

förande af tjänstegraden korpral ; samt 
genom g. o: 1154 elen 29 dec. ändring i beredskapsbestämmel

serna (bil. 23) beträffande förvaring af minammunition 

å i 2. beredskap förlagclt fartyg. 

Ny upplaga af reglemente j'ör marinen, del 11 , rastslällde> 

den 26 september 1909. Bland de mer betydande skiljaktighe

icrna mot föregående upplaga må anföras : 
De i reglementet nämnda befälhafvarnas äfvensom ledares 

af krigs- cich befälsöfning ställning gent emot den myndight~ t 

under hvilken de närmast lyda har i reglem ente t närmare 

p1 eciserats. 
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I reglementet hafva influtit. beslämmelser jämväl fi:.r 

Jlolliljchef och särskilda föreskrifler för chef å undervatleus

båt sam t chef å depåfartyg för sådan båt. 

Divisionschef af regementsofficers eller högre grad har er

hallit en mer själfständig ställning än dylik befälhafvare af 

lägre iin nu nämnd grad. 

Högste befälhafvare, eskader- och afdelningschef äger an

befalla sådana inskränkningar i gifvande af honnör för honom 

underlydande personal, som kunna betingas af exercis, öfnin

gar eller andra omständigheter. 

Den Lid , under hvilken befälhafvare öfver sjöstyrka eller 

enkelt fartyg m å utan skriftligt aflänmande och särskild an

mälan till Konungen öfverlämna befälet, har utsträckts från 

48 till 7 2 timmar. 
Bland befälhafvares för sjöstyrka och enkelt fartyg å lig

ganden ingår jämväl: 

al.l ägna särskild uppmärksamhet, att honom underlydan

dc personals trefnad och välbefinnande tillgodoses; 

beslämmelser angående bärgning af vrak m. m.; 

föreskrifter beträffande åtgärder under krig vid samman

träffande med ulliindskt fartyg och angöring af utländsk hamn; 

samt 
iakttagelser angående respekterande af neutralitetens lagar 

och laglig blockad. 
Bland böcker, som skola föras i fartygschefs expedition, 

h;-,fva tillkommit hafverijournal, diarium öfver undersöknings

dokum ent och krigsdagbol;; ; däremot har protokollsbok utgatt 

och straffregister utbytts mot straffjournaL 

. sekondens st~illning gent emot honom underlydande befäl 

har närmare preciserats . 

Befattningarna signal- och gnistofficer ha f va tilkommi t 

och särskilda föreskrifter införts beträffande de åligganden, 

som tillkomma sistnämnda officer liksom äfven vaktens 2. of

ficer och piketofficer. 

stabsingenjörens och fartygsingenjörens ansvar har i regie 

men te t preciserats. 
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stabsingenjören öfvervakar personalens vid maskinafdcl

ningen samt timmermännens tjänstbarhet och utbildning lik-

som äfven utbildningen af mariningenjörsaspiranter och marin

ingenjörselever. 
Fartygsingenjörens ställning till fartygschefen och sekon

den har förtydligats. Fartygsingeujören ansvara sålunda direkt 

under chefen för maskinmaterielens drift och skötsel och för 

aU densamma ständigt befinner sig i tjänstdugligt skick. 

Fartygsingenjören förrättar eld visitation i maskin-, eld

oeh dynamorum, ingår i betygskommissionen i frågor beträf

fande ma'Skinpersonalen samt börjar sin tjänst ombord en 

vecka före befälstecknets hissande. 

Båtbefälhafvares åligganden äro intagna. 

Följande förändringar hafva vidtagits beträffande farty

gels uppbörder : 
styrmansuppbörden är öfverflyttad från navigationsoffi

ceren till uppbördsstyrman , dessutom hafva tillkommit sä r 

skilda uppbördsmän: 
för den elektriska materielen, 

för marketenteriets effekter och 
för idrotlsmaterielen, hvilken sistnämnda handhafves af 

u ppbördsskeparen. 
I detaljindelningen hafva följande förändringar vidtagils: 

minuppbörden har förlagts under 2. detaljen och 

elektriska uppbörden under 5. detaljen hvarjämte 

gnistmaterielen bildat en 6. detalj. 

Artilleriuppbördskonstapeln, torpeduppbördsmannen och 

minuppbördskonstapeln äga af fartygs intendenten mot kvitto 

emottaga viss utredning samt äro kronan direkt ansvariga för 

densamma. 
Stabs-, flottilj-, divisions- eller fartygsintendent är ensam 

ansvarig för de penningmedel, som mot kvitto i kassaliggare 

förskottsvis emottagits. 
Föreskrifter rörande inventering af kassa och deposition, 

som omhänderhafvas af flottilj- eller divisionschef eller fartygs

chef under befäl, samt stabs-, flottilj-, divisions- eller fartygs

intenden ts penningbehållning hafva utfärdats. 
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F a rlygscher ha r erhåll i t rättighel all vid utspisning al' 

skeppsbröd eller spisbröd låta portion utgå med mindre 
kvantilet ~in den i spisordningen upptagna samt använda viir
det af den öfriga delen af brödportionen till förbättrande af 
manskapels kos t. 

Underofficerskorpraler och i vissa fall korpraler hafva er
hållit servisbidrag. 

För i samma mässlokal spisande underofficerskorpraler 
och korpraler finnas särskilda beslämmelser beträffande om
hiinderhafvandeL af miissens servis och servisbidrag m. m. 

U Lförliga föreskri fler för mässamas räkenskaper h af va ut
fiirdals och formulär faslslällts för de böcker, som skola föras 
af mässföreståndare. 

Ålskilliga speciella föreskrifter rörande ekonomien å un
dervattensbåt hafva tillkommit. 

BesäLLningslistan, bil. I, är i hufvuclsak uppgjord enligt 
de af 1907 års riksdag godkända grunderna för personalbehof
vcl, men upptager maskinpersonalens numerär för 3 kvarters
indelning å sådana fartyg där inredningen det tillåter. 

Bland nya bilagor märkas : 
bil. 4. Förordningar angående å lgiirder för undvikande af 

ombordHiggning samt signaler för angifvande af nöd å 
fartyg; 

bil. 9 a och b. Beslämmelser om kustsignalväsendets telefon
materiel och inkoppling af telefonapparater; 

bil. 10. Föreskrifler för skötsel och vård af flottans materiel 
under sjöexpedition, ingenjörsdetaljen; 

bil. 11 a och b. Föreskrifter beträffande marketenterirörelse 
och läskdryckstillverkning ombord å flottans fartyg; 

bil. 12. IC kungörelse angående signaler för tillkallande af lots ; 
bil. 13. Föreskrifler rörande vädring och belysning af kol

boxar, celler, pannor eller andra rum, som under vanlina 
"' förhållanden äro stängda; 

bil. 14. Exempel å instruktion för poster å en l. kl. pansarbåL 
Genom bil. 19 har föreskrifvits att sjöaflöningen utgår ef

ter särskilda nya grunder, då fartyget är afsedt att under större 

j 

- 471-

delen af expeditionen vara för öfningar förtöjdt vid flottans 
station inom ett afstånd af 2 km. från stationsbefälhafvarens 
ämbetslokal. 

Dessutom äro i del nya reglementet sådana ändringar v id
tagna, som beLingas af in Lrädda förändringar med materielen 
och personalens organisation. 

En del bestämmelser, som icke äro direkt att hänföra till 
(len nnticla materielen, hafva bibehållits för alt reglementet må 

kunna till~impas äfven för ännu befintlig äldre öfningsmateriel. 
l 

A f exercisregelementen, ins/Tuklions- och läroböcker nt
kommo: tillhörande bokserien '' Undervisning för. manskapet 
vid flottan (UMF)" följande: 
lie krytundervisning för flottan (UMF: I B) (fastställd genom 

g. o. 122 och 1127 år 1909); 
Korpralsundervisning för flottan (UMF: I A) (fastställd genom 

g. o. 864 år 1909); 
Pannor och maskiner (UMF: IV A) faststälid genom g. o. 9l3 

år 1906); 
Elektricitetslära (UMF: VI A), del I, afseeld för korprals- och 

underofficersutbildningen. 
Genom kungl. marinförvaltningens försorg har u tgifvits 

beskrifningar å flottans afståndsmätare och distanskikare. 
Genom g. o. n:r 381 år 1909 har tjänstgöringsreglemente 

tillhörande internationella gnisttelegrafkonventionen anbefallts 
att tillämpas vid marinens gniststationer. 

Genom g. o. 316 år 1909 anbefalldes att exercisreglemente 
för flottan V båter (BEH) skulle upphöra att gälla. 

Slutligen märkes bland uneler året utkomna författningar 
följande af särskild t intresse: 
al' den 26 mars lag om ändrad lydelse angående verkställighet 

i vissa fall af straff, ådömclt genom icke laga kraft 
ägande utslag; 
30 april k. kungörelse angående signaler för tillkallande 
af lots; 
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af den 30 april k. kungörelse angående ändrade bestämmelser 
för tillsättning af vissa läkartjänster vid marinen; 

5 juni lag om ändrad lydelse af § 77 i s trafflag för 

krigsmakten ; 
11 juni k. kungörelse angående ändring i bestämmelser

na för antagning af manskap vid kustartilleriet; 
11 juni skrifvelse angående pensionering a f personal 

vid flottans poliskår; 
18 juni förordning om ersättning i anledning af kropps
skada, ådragen und er militärtjänstgöring; 
25 juni och 13 aug. k . kungörelse med porvisariska 

föreskrifter angående skeppsmätning i vissa fall; 
13 juli förordning angående båtar och andra bärgnings

redskap å fartyg i Nordsjö- och längre fart; 
6 aug. k . kungörelse angående grunderna för resekost

nads- och traktamentsersättning till underofficerskorp

ral vid flottan; 
10 aug. generalpoststyrelsens kungöresie angående rätt 

för vissa befattningsinneharvare vid marinen att för 
postförsändelser i tjänsteärenden begagna tjänstefrimär

ken och tjänstebrefkort; 
13 aug. k. kungörelse angående förhöjning i pensioner, 

som från flottans pensionskassa utgå till afskedadt man

skap; 
3 sept. k. kungörelse om bestraffningsrätt i disc_iplin 
mål för beväringsbefälhafvare; 
22 okt. förordning angående ersättning å t efterlefvan

de, då n ågon af lotsverkets betjäning ljutit döden; samt 
10 dec. k. kungörelse angående upphäfvande af §§ :~2, 

33 och 77 i förnyade n ådiga reglementet för flottans 

pensionska·ssa den 17 nov. 1899. 
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Under år 1910 hafva följande reglementen , författningar 
och instruktionsböcker 111. 111. utk•ominit eller ändringar och 
l iii ägg däri gjorts. 

I. Reglementen m. m. 

A. Reglemente för marinen. 

Del l. Alltsedan å r 1909 äro delarna I och III af regle
m ente för marinen föremål för bearbetning och utgifva nd e i 
kompletta upplagor. 

Vissa organisatoriska åtgärder hafva emellertid varit af 
den beskaffenhet, att de ick e lämpligen ansetts böra upp
skjutas till dess den nya upplagan af reglementet beräknas 
blifva färdig, hvadan däraf föranledda ändringar till nu gäl
lande reglementsupplaga utfärdats. 

Bland de ändringar, som erbjuda mera allmänt intresse 
må anföras: 

de, h vilka vidtagits på grund af riksdagens bifall till Kungl. 
Maj: ts förslag dels beträffande en omläggning af grunderna för 
befordran såväl till flaggunderofficer s om till underofficer af 
2. graden vid flottan och dels beträffande förändrad tid för 
uppflyttning i uppmuntringsklass; 

de, hvilka betingats :af önskvärdheten att bättre klargöra 
behilsförhållandena å flottans stationer och ordna dessa jäm
väl med hänsyn till den nya utbildningens kraf; samt 

den indelning i afdelningar och yrkesgrenar, som under

officers- och sjömanskårernas personal erhållit i och för ut
bildning och tjänstgöring. 

Ofvannämnda ändringar hafva fastställts genom kungl. 

hrefven den 4 juli och den 12 september 1910 samt g. o. n :r 
191 år 1910. 

Del Il. I del II hafva följande m era anmärkningsvärda 
ilndringar vidtagits: 
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§§ 88 och 174, att vederbörand e befälhafvare i förekom

m ande fall medd elar sig med marinförvaltningen i frågor, däri 

ämbetsverket utfärd at föreskrifl er för honom; 

§§ 95 och 192, att generalrapport skall , för såvidt icke 

p:t därom gjord underdånig anhållan annorlunda blifvit med

gi!'vel, vara inlämnad från högste befälhafvare (afdelningschef) 

inom 30 dagar ·och från chef å enkelt fartyg inom 15 dagar 

eft er tilländalupen kommendering; 
§ 172, att utdrag ur straffjournal m ånatligen skall insiindas 

af fartygschef; 
§§ 308, 310, 312 och 31G, angående aflöningsförmåner åt 

hofmästare och kock, som å tnjuta underofficers af 2. graden 

a f1öningsfönnån er ; 
.§ 323, angående aflöningsförmåner under transport ; 

§§ 335 och 350, angående af marinförvaltningen utfärda

de föreskrifter, 
hvarjämte i bilaga I intagits sådana ändringar, som betin

ga l s a f in förand et .af de nya yrkesgrenarna. 

B. öfriga reglementen m. m. 

Reglemente för utbildningen af flottans manskap (Slwl

reglementet). 
Skolreglementet, faststäHelt genom g. o. n:r 783 den '22 

oktober 1910, omfattar utbildningen af såväl sjömans- och 

sk eppsgossekårernas personal som flottans i annan tjänst ~in 

fästnin gs tjänst inskrifna värnpl iktiga. 

Reglemente t grundar sig b eträffande utbildningens allmän

na gång i hufvudsak på elen genom g. o. n :r 540 år 1909 fast

sl~i ll da utbildningsplanen för sjömanskårens manskap ·och be 

träffande manskapets indelning i afclelningar och yrkesgrennr 

sa mt skolornas i land organisation p å de genom kungl. bref

vet den 12 september 1910 fa s ts t~illda r eglem entsföreskrifterna. 

De förutsättningar , som hafva varit bestämmande vid ut

arbetandet af den nya 11thilclningsplanen kunna sammanfat

tas i följande: 
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Så stor del af fiollans stridsfar tyg, som klimaliska förh}l l

landen, personaHillgång och öfn ingsanslag m. m. medgifva, bör 

hällas rustad och befinna sig i högsta möjliga krigsberedskap; 

De rustade stridsfartygen, som icke äro afsedela för s~ir

ski!da utbildnings- eller andra ändamål, böra städse vara be

mannade med mobiliseringsbesällningar; 

Besättningarna böra tjänstgöra under så lång tid som möj

ligt å samma fartyg och h ar på elen grund utbildningen pbn

lagts så, att förhandsmän må kunna om m öj ligt kvarstå unuer 

minst ett öfningsår och de värnpliktiga under h ela tjänst

göringstiden; 
Utbildningen har alltså ordnats så, a tt, samtidigt med n tt 

flottans krigsberedskap i högsta möjliga grad tillgodosetts , ut

bildningen gjorts så fruktbringande, som omständigheterna 

medgifva; 
Uppflyttningar till högre sjömansklass och tjänstegrad haf

va beräknats äga rum efter en tjänstetid af resp . l, 3 och G ~1r; 

Antagning af manskap har beräknats pågå hela åre t om . 

Med ofvannämnda föru tsä ttningar till grund hafva föl 

jande allmänna principer tillämpats vid sk·olreglementets ut

arbetande: 
Kursernas antal har så vid l möjligt för de flesta yrkesgre

nar minskats i förh ållande till de förutvarande, men påg:i 

däremot kurserna i allmänhet under längre tid; 

Stor vikt har lagts uppå, a tt den prakti ska utbildningen 

ordnas rationellt och effektivt. Icke blott yrk esskolorna utan 

äfven yrkeskurserna hafva därför vifvits en fastare organisa

tion. Allmänna direk tiv för den praktiska utbildning, som 

bör bibringas manskapet under de ticler det ej genom går sär 

skildt föreskrifven utbildningskurs, hafva angifvits; 

Den sträfvan har gjort sig gällande alt låta teoretisk kurs 

omedelbart följas af en p rak Lis k tillämpningskurs om möjligt sa, 

att samma instruktionspersonal kan följa eleverna i b :"Hb 

kursCI·na; 
För vinnande a f ett go<lt resultat af utbildningen vid yr

kesskolorna hafva <le högre kurserna förlagts till speciella yr-

'l 'iclslwift i Sjöväsenclet. 3l 
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kesskolor å särskildl fö r ändamålet ruslade fartyg eller i fråga 
om speciell signalskola och maskinskolans korpralskurs i land , 
under det att rekrytkursen förlagts ombord å respektive i kust
eskader ingående fartyg. H~irigenom torde kontinuitet i led
ning och instruktions personal verkligen kunna i erforderlig 
grad upprätthållas och enhetlig utbildning kunna bibringas till 
en början eleverna i korprals- och underofficerskurserna samt 
sedermera genom dem äfven eleverna i rekrylkurs ; 

De speciella yrk esskolorna hafva förlagts till sensomma
ren och hösten, på det att manskap af samma årskurs må 
samtidigt kunna genomgå dessa skolor och därefter, om så 
befinnes lämpligt, öfvergå till fartygsbesältning i rekrytafdel
ning och kvarstå i densamma under en längre tid; 

Större kontroll har införts öfver utbildningens rätta och 
ändamålsensliga bedrifvande (pröfning, examen, afläggande af 
yrkesprof och inspektion) ; 

För att minska omkommendering till skolor och kurser m{t 

underkända elever aflägga kompletteringspröfning (-examen) 
i det eller de underkända ämnena; 

Särskilda bestämmelser för hvad , som är att iakttaga vid 
kommendering af manskap, hafva införts för att såsom direk
tiv lända till efterrättelse i och för erhållande af kontinuitet i 
kommenderingarna; 

För att minska skrifgöromålen hafva intagits vissa före
skrifter i syfte att förenkla rapporter och berättelser, så att 
endast det, som är af verklig betydelse, kommer till vederbö
r::mdes kännedom; 

Afgångsbetyg för fullständig korprals- och underofficers
utbildning hafva införts att gälla vid eventuell befordran ; 

Öfningarna med de värnpliktiga afses i allmänhet äga 
rum efter samma grunder , som för sjömanskårens manskap . 

Såsom en beaktansvärd fördel i den nya utbildningen m å 
framhållas, att, såsom redan under >> förutsättningarna >> anförts , 
den gifver möjlighet att under lång tid orubbadt bibehålla 
manskapet ombord å ,samma fartyg. Utbildningen medgifver 
särskildt långvarig oafbrulen sjökommendering för förhands-
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folket, hvilket beträffande däcks- och ekonomiafdelningarna 
kan k varstå å resp . fartyg i vissa fall under en tid af 2 år 
snmt beträffande öfriga afdelningar under minst l år, och 
då kadrerna en gång blifva fyllda under längre tid. 

Ifrågavarande utsträckta tjänstetid ombord, delvis vunnen 
genom att i land förlägga endast sådana kuriSer, för hvilka 
dylik förläggning anses innebära en afsevärd fördel, torde fä 
tillmätas betydelse ej blott för höjande af personalens yrkes
skicklighet och stridsduglighet, utan äfven för att därigenom 
manskapet undandrages inflytande från utomstående dåliga 
element, för hvilka det är lättare utsatt under förläggning i land. 

Så6om en nödvändig konsekvens af de långvariga sjökom
menderingarna har utbildningen så ordnats, att den jäktande 
forcering i öfningarna, 1som förut ofta varit nödvändig på 
grund af beväringens korta öfningstid, icke -yidare torde Le
höfva ifrågakomma. 

Utbildningsplanen medgifver det oaktadt, att omkring 14· 
dagars permission i slutet af september eller början af oktober 
årligen må kunna lämnas åt sådant manskap, som ej då skall 
genomgå speciell yrkesskola. 

Enär manskapsutbildningen i de vanliga skolämnena torde 
böra grunda sig på den undervisning, som bibringas i skepps
gosseskolan, har i reglementet hänsyn härtill tagits. Genom 
skeppsgossekårens i Marstrand inrättande, utbildningens om
läggning och fördelning på 3 årskurser samt ändrade karl
skrifnings- m . fl. bestämmelser för skeppsgossarna, hafva vissa 
ändringar i skolstadgan visat sig erforderliga. Då skolregle
mentet omfattar jämväl skeppsgossars utbildning, har i det
samma införts de olika skolämnenas omfattning och dessas 
fördelning i de olika klasserna, hvadan skolstadgan endast före
skrifver de ämnen, hvari undervisning skall meddelas. 

Med hänsyn till ändamålet kan utbildningen indelas i tre 
perioder, nämligen: 

rekrytutbildningen omfattande 12 , månader, 
korpralsutbildningen omfattande 24 månader, och 
underofficersutbildningen omfattande 36 månader, 
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Den förstnämnda afser: 

att hos rekryten grundlägga och u L veckla fas t discipliu ; 

att uppfostra honom till plikttrohet, mod, beslutsamhet, 

viljekraft och fysisk uth ållighet; 'Samt 

att bibringa honom den färdighet och de kunskaper, h vil

ka erfordras för alt å akterhandsposter betjäna yrkesgrenen 

tillhörande materiel. 

De båda senare perioderna, gemensamt benämnda under

befälsutbilcliningen , hafva till ändamål: 

att utveckla omdömesförmågan och den stadga i karak 

tären samt elen värdighet i uppförandet, som äro nödvändiga 

för att kunna rätt utöfva befäl ; 

att dana och utveckla öfriga befälsegenskaper ; samt 

att bibringa de färdigheter och kunskaper, som äro er

forderliga för förhandsmannen , korpralen och underofficeren . 

Den , som förvärfvat de praktiska färdighe terna, som kråf

vas af en förhandsman, men som icke äger befälsanlag eller 

den erforderliga stadga i uppförandet, kan dock uppflylta:, 

till l. kl. sjöman. 

Enhvar af ofvannämnda utbildningsperioder omfattar dels 

en grundläggande elementär unelervisning i allmänmilitära äm

nen samt dels en eller för somliga yrkesgrenar två kurser m ed 

praktisk tillämpning i till yrket hörande ämnen och öfningar. 

Med hänsyn till den relativt sämre skolunderbyggnad !war 

med den kon traktanställde i regel ingår i sjömanskåren mot 

skeppsgossen, har korpralskolans pensum i allmänna skoläm

nen icke ansetts böra sättas högre än det, som afses att bi 

bringas i 3. årskursen i skeppsgosseskolan, h vadan sålunda 

korpralskolan i detta hänseende enelast blir en r epetition fiir 

den från skeppsgossekåren karlskrifne. 

Då det ur flera synpunkler torde få anses önskvärdt, att 

flottans u nclerofficerare besitta min st lika stora allmänna teo . 

retiska kunslu1per som handelsflottans underbefäl , är unelervis 

ningens omfattning så ordnad: 

att afgångsexamen från korpralsutbildningen kan am.cs 

motsYara för däcksaCdelningen den i nya navigationsskolcfiir -
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sh1 get upptagna skepparexamen af 2. klass och för maskin 

africiningen m askinistexamen af 3. klass; 

att nfgångsexamen från underofficersutbildningen kan an

ses motsvara för s tyrmän , s tyrmansexamen, för artilleri- o<'h 

minkonst aplar i n yssnämnda navigationsskoleförslag upptagna 

s l; ep parexamen af l. kl. sam t för maskinister maskinistexamen 

af l. klass (öfvermaskinistexamen). 

Beträffande utbildningens organisation m å anföras, att ua 
densamma å tmins tone ick e f. n. tord e kunn a blifva lika om

bord och i land och då en del skolor och km'ser afses ntt 

genomg:1s antingen ombord eller i land har det ansetts lämp

lig! att sammanföra sådana organisatoriska bestämmelser , som 

gälla för skolor och kurser ombord, till ett kapitel under det 

att motsvarande bestämmelser gälland e för skolor och kurser 

i land sammanförLs lill ett annat. Härigenom undvikes alt 

samma föreskrifter komma att upprepas uneler olika skolor 

och kurser. 

I båda fallen grunda sig bestämmelserna på gällande regle

nente för marinen. 

Med afseende å utbildningens organisation ombord har 

Clcn.samma anpassats efter tvännc olika bemanningsförutsätt

ningar nämligen: 

fartyg med mobiliseringsbesättning i reglementet benämn

da mobiliseringsbemannade fartyg och 

fartyg, där manskapet kommendars utselutande såsom 

elever , benämnda skolbemannade fartyg. 

Å de förstnämnda är fartygsorganis·ationen bestämmande 

för utbildningens bedrifvancle. De åliggande, som i detta hän

seende tillkomma vissa befa llningsinnehafvare såsom t. ex. 

sekond, A O, N O m. fl. officerare och hvarom bestämmelser 

funnits å ett flertal ställen, h afva i stället sammanförts å e tt 

ställe i skolreglementet 

Beträffande r ekrytskola ombord å mobiliseringshemanna

de fartyg h ar det ansetts förmånligast att utbildningen däri 

hedrifves ssåom in struktionstjänst och leeles af vederbörande 

(Ii visionsofficer. 



-480-

Utbildningens organisation å skolbemannade fartyg har 
gifvits form af uteslutand e skola. De skolbemannade farty
gen torde närmast bära belraktas såsom logementsfartyg med 
ntbildningsmateriel. Utbildningen har där som m ål förnämli
gast att höja individ ens yrkesskicklighet och ej att samöfva 
nl'tgon fartygsbesättning. Det bör därför öfverlämnas å t skol
chefen och instruktionsofficerarna att omedelbart leda och an
svara för utbildningen. Del egen tliga fartygsbefälet däremot , 
hvilket icke tillika afses för utbildningen, torde i dessa skolor 
höra vara befriadt från allt ·ansvar i nu berördl hänseende. 

För att reglementsenligt klargöra befälsförhållandena å 
dessa fartyg är bes tämm else intagen, att :skolchef äger alt 
hefria honom underlydand e fartygschef och sekond från . de 
i reglemente för marinen , del II, föreskrifna åligganden beträf
fande dem unders tälld personals utbildning. Skulle nämligen 
det egentliga fartygsbefälet å dessa skolor få direkt ledning 
af utbildningen , så torde oklarhet i befälsförhållanden oeh 
.svårigheter lätt yppa sig, enär i regel nämnda befäl är bundet 
vid visst fartyg under det att instruktionspersonal och elever 
böra kunna flytlas fr ån ett fartyg till ett annal. På den grund 
n f ses icke heller instruk toinspersonal och elever kommenderas 
till visst fartyg utan till skolan i sin helhet. Fördelningen till 
de olika fartygen afses göras af skolchefen. 

Två nya _yrkeskurser hafva tillkommit nämligen vid tor
pedberedskap och vid gniststation för hvilka beslämmelser 
lwfva intagits. 

Då det är att antaga, att Lorpedberedskapen, så snart ske 
kan, gifves en verklig krigsberedskapsorganisation samt blifver 
af permanent natur, hafva bestämmelser för densammas ord· 
nande icke intagits i skolreglementet utan tord e sådana lämp
Iigast böra inflyta i reglemente för marinen. Torpedberedsk,l
pens nu gällande organisation angifves genom g. o. 746 år 1910. 

I ett särskildt kapitel benämndt tillämpningsöfningar åter
finnas bestämmelser för öfningars bedrifvande ombord å far
tyg under öfningsexpedition samt å station, då särskild skola 
eller kurs icke är anordnad. 
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Ar de Lill reglementet hörande bilagorna omfatta r: 
bil. II skeppsgossarnas utbi1dning i allmänna skolämnen 

i skeppsgosseskolan; 
bil. III bestämmelser om de utbildningsböcker , som 

skola användas vid und ervisnin gen i de olika läro- och öfning,s
i;mnena samt föreskrifter om sä ttet och villkoren för deras 

u !lämnande m. m.; 
bil. IV utbildnings- och prisbestämmelser för signalering 

{" nistsi onalerin o) . , ;::, ;::, - -b ' 

b il. V- X inneh ålla om fallningen af de olika öfningarna 
Ol:h ämnena för resp. yrk esgrenar. Näm nda omfattning är 
emellertid enelast afsedd att tjäna till ledning vid undervisnin
gen . En~ir i reglementet under h varje utbildningskurs dess än
damål är angifvet , torde nämligen en viss frih et böra gifvas 
vederl.Jörande skolchefer all anpassa omfattningen efter den tid 
och elen materiel m. m., som på grund af för handen varande 
omständigheter , anslås till resp. kurser. Härigenom torde ofta 
Merkommande annars erforderliga förslag till ändringar i om

f:.;ttn ingen kunn a und vikas. 

.'\E R. Af a rlilleri cxercisreglemenle har und er å ret ny 
upplaga utarbetnis med ledning af de erinringar ö fver 1908 
i\rs upplaga hvarti ll erfarenh eten gifvit anledning samt fast

~lilllts genom g. o. n:r 200 år 1910. 

H S J. Sedan den år 1907 på försök fastställda skjutin
qruktioncn för flottan och kustartilleriet, Handvapen, blifvit 
p röfvad, har en enligt moderna principer u ta rbelad sådan 
skj utinstruktion för m a rin en bli fv it faststäld genom g. o. n :r 

190 }n· 1910. 

U Jl1 F. Vid fl era Lillfällen har det framh ållils såsom ett 

önskem ål, alt antalet instruktionsböcker för m anskape t m åtte 
minskas. Sedan ch efen för sjöförsvar sdepartementet godkändt 
indelning af bokserien »Und ervisning för manskape t vid flottan 

(UMF) », har under året af densamma utkommit : 
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UMF: I A Korpralsundcrvisning. 
UMF: I B Rekrytundcrvisning. 
UMF: II Torped. 
UMF: IV A, del II, och B Elektricitetslära. 
I rekryt~ och korpralsundervisningen afses inflyta lämpliga 

delar af nu gällande sjömanskap, hvarigenom denna instruk
tionsbok afses utgå. 

Tjänstgöringsreglemen Le och ekonomiska föreskrifter för 
marinens gniststationer har under året blifvit fa:stställdt att 
tillämpas. 

Genom kungl. marinj'öruultningens försorg har utarbetats 
följande beskritningar: 

å elektrisk orderapparat och 
å högljudande telefon afseeld för eldens ledning. 
För kustartilleriet: 
Rekrytundervisning för kustartilleriel, samt 
Lärobok i vapenlära för kustartilleriels underofficersskolor. 

C. Föriattningar, kungl. brei m. m. 

V ämpliktiga. 

Beträffande dc v~irn pliktiga har det gångna ~\re t varit rik t 
på nya och förändrade föreskrifter. 

l förordningen angående rikets indelning i områden för 
värnpliktiges inskrifning samt om val af ledamöter i inskrif
ningsnämnder oclz inskrifningsrevisioner m. m. af den 12 au
gusti 1901, hafva följande ändringar vidtagits: 

af den 12 september 1910 att Katthammarsviks rullfö
ringsområde n:r 80 skall benämnas Bjergcs rullföringsområde 
n :r 80 samt genom laneliförsvarsdepartementets kungörelse 

af den 21 januari 1910 har tabellen utvisande rikets in
delning i inskrifningsområden ändrats till följd af att Lindingö 
kommun och stocksunds villastads municipalsamhälle erhållit 
köpingsrättig heter. 
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Inskrifningsj'örordningen al den 5 december 1901 har er
hållit följande ändringar genom k. kungörelser: 

af den 12 februari 1910 angående anteckning i handlingar, 
som föras hos inskrifningsnämnder och utfärdande af hand

lingar samt deras öfverlämnande; 

af elen 11 november 1910 alt vissa öfvergångsstadganden 
beträffande tid för insändande af inskrifning.s- och utflyttnings
lio.tor m. m. skola jämväl under år 1911 äga tillämplighet, dock 
all tiden inom hvilken samtliga inskrifningsnämnders samman
lriiden skola vara afslutade utsträckes till den 20 mars. 

Den 12 september 1910 har utfärdats ny förordning an
flående oj'löning för sjömllj'öringsområdesbej'äl och för flottans 

värnpliktiga under fredstid m. m. 

Genom klmgt. bre/ den 12 september faslstiilldes: 
särskildet j'öreskrij'ter rörurule stalionsbej'ä/lwfvares, chefs 

fiir underofficers- och sjömanskårerna samt chefs för bevä
hngskompcmi åligganden att gälla intill dess motsvarande stael
ganelen inflyta i reglemente för marinen, del I, eller annorlun

da blifver förordnadt, samt 
beklädnads- och sängseruisstal för flolians lil'l allmän 

L]änsl, sfötfänst eller stationstjänst inskrifna vämpliktiga, !war
jämte kungl. marinförvaltningen den l nov. ,s. å. utfärdat före
skrifler rörande tillverkning, förvaring, stämpling: värdering 

m. m. af beklädnad för flottans beväring. 

Enligt k. kungörelsen af den 8 okt. 1910 utfärdades före
skrij'ter angående transport af vämplikliga, som uteblifvit från 

inskrif11'ingsförrättning eller vapenöfning. 

Genom g. o. n:r 683 den 16 september 1910 fastställdes 
föreskrifler för floltans värnpliktiga att gälla under tjänstgö
ring. Ifrågavarande föreskrifter, som intagits såsom bil. till 
iindringar i reglemente för marinen, del I, beröra icke vare sig 
utbildningen eller styrelsen och förvaltningen å flottans sta
tioner. Bestämmelserna angående utbildningen hafva nämli
gen influtit i det nya skolreglementet och de öfriga hafva ut

färdats genom nyssnämnda kungl. bref. 
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Följande g. o. hafva genom ofvann~imnda bil. upphäfts: 
g. o. n :r 320 den 29 april 1902, 

537 27 juni 1902, 
900 6 nov. 1903 med ändringar, 
856 12 okt. 1906, 
77 30 jan. 1908 med ändringar, 

1070 14 okt. 1908 ; 
öfriga i konselj utf~irdade föreskrifter med afseende å de 

v~irnpliktiga tord e liksom de g. o. rörand e viirnpliktsväsendet, 
hvilka icke ansel ls kunna inflyta i bil. I n, allt framgent böra 
hibehållas särskild l ut färdade , bl a n d ann a t af det skäl, aU de 
irmeh ålla stadganden, som hufvudsakligen· beröra personer, 
hvi lka icke hafva tillgång till flottans reglementen. 

Getwm g. o. n:r 650 den 29 juli 1909 fasl•slälldes n ylt 
/ urmu/(ir för inskrifningsbok för floflon (marinen ) tilldelade 
narnpliktigo, och har under årel sådana böcker utkommit. Del 
nya formuläret Yar föranledt af de nya förfallningar, som 
sedan senaste sådant formulär fastställdes tillkommit. I den 
11ya inskrifningsboken har jämväl intagits utdrag ur elen år 
1909 utkomna förordningen ang~tcncle ersi:it lning i anledning 
.tf kroppsskada åd ragen under miliLärtj~insLgöring. 

Genom g. o. n:r 703 den 28 sept. 1910 fastställdes nyit 
formu /ur till förlzälfnings- och beklädnadsbok för flottans värn
pliktiga betinga cH af föreskrifterna i förenämnda g. o. n :r 
G83 år 191 O. Beträffande pennarna å dc nya förhållnings
höek erna hafva de erhållit samnw färg, som förefinnes å stam
manska pets förhållningsböcker. 

För nwnskUJiel uid flottans s.iönwnskär har .genom k. 
kungörelse den 12 september 1910 nytl kontraktsformnlär 
faststiillls, hvarj~im le § 6 af förnyade nådiga kungörelsen anga. 
c:nde an lagning af manskap vid fJoLLans sjömm1skår genom kon
trakt den 31 december 1907 erhållit en mindre ändring. 

Genom k . kungörelse den 22 apri l 1910 äger kustarlil
icriets UOK i likhel med hvad förut tillerkänts UOK vid flot
tan alt vid ex tra förrättning åtnjuta resekostnads- och trakta
mentsersättning enligt femle klassen i resereglementet. 
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Genom k. kungörelse den 12 sepl. 1910 ·föreskrifves 
vissa ändringar i bestämmelsema om antagning och utbildning 
af marinintendentselever och marinintendentsaspiranter samt 
genom nådig förordning af samma dag ändringar angående 
marinintendenters i flottans reseru repelitionsöfning samt af
löningsförmäner. 

Reglementet för flottans pensionskassa af den 17 november 
1899 har genom k. kungörelser den 22 april och 11 november 
undergått vissa ~indringar. 

i § 77 beträffande erläggand e af gratialafgift och 
i § 4: 4 angående kassans tjänstemän, 
i § 29 angående gratialbrefvens föret eende i kassan vid 

beslutad minskning eller ökning i gratialen, 
i § 34 angående tid och ort för betalning af pension samt 

uppvisande af handlingar för uttagande af pension, 
i § 36 angående tillhandahållande a f blanketter till pen-

sions- och gratialkvitton, 
§ 62 angående kamrerarens befattning, 
§ 63 tjänstemännens åligganden, 
§ 6() ,, revisorns och ass istentens befattningnr, 
§ 69 till sättning af tjänster m. m. , 
§ 70 tj~in stledighet, förordnande af vikarie 

Jll. nl. , 

i § 74 fel och försummelse i tjänsten . 

I instruktionen för marinförualtningen, § 15, har genom 
k. kungörelse den 11 februari 1910 ändring intagits be
träffande vikarie för marinförvaltningens chef och 

i instruktionen för marinstaben genom k kungörebc 
den 18 november 1910 sådan ändring, som betingas af alt 
vid staben ansLäUls en vaktmästare. 

l stodgan för skeppsgosseskolan hafva sådana ändringar 
Yid tagils genom k. kungörelsen · elen 21 oktober 1910, som 
betingats af att i nya skolreglementet bestämmelser intagils 
beträffande skeppsgossarnas undervisning i allmänna skol
ämnen. 
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Genom n ad i g k u ngiirelsc den 25 november l 9 lO l'öreskrifves 
angaendc p en sion ering nj' de vid marinen anställda förmän 
blond cloglörwre, sju kvaktare och öfriga daglönare. 

Genom nådig kungörelse samma dag har bestraffnings
rii/L i disciplinmål lillcl elnl s vissa skolchefer och m ed dem lik
ställda 1Jefii/1wfvare vid morinen enligt följande: 

>>A r Yid s ta tion af fioll aD förlagd skola, lydande under 
chef, som Konungen i k ommai{doväg förordnat och som, enligt 
nådig föreskrift , jämväl 11nder dc tider, då unelervisning eller 
i)fning icke pågår vid skol a n, innehar beHilsr~itt öfver skolans 
eleve r, eller ~ir Yid ku s larlilleriel anordnad skola under befäl 
af ch ef, som af ch efen för ku s tartilleriet förordnats och öfver 
eleverna har bcfälsräll, som nyss sagts, skall, d~ir skolan om
fa tta r elever från skild a fi ollans stationer eller kustartiller i
regen1enlen, sådan beslraffningsriilt, som enligt 11 och 12 §§ 
discipl insladgan för krigsmaklen lillerkiints fartygschef till
komma ch efen för skolan öfver cnhvar , som är vid skolan an
s tälld eller komm enderad, under det han s tår nnder skolche
fens befäl. Tillhöra skolans elever samma station eller rege
m ent e, må, el:'\ såda nt pröhas Himpligt vederbörande högre 
hdälh :-d\·arc å t skolchefen uppdraga heslraffningsrätl m ed dc 
in sk6inkningar , som i 12 § disciplinsladgan omförmälas. 

H va d nu stadgats i fråga om vissa skolor skall äga mot
svarand e tillämpning beträffande sådan vid sta tion af flottan 
eller å kustposition fö rla gd afclelning af ma rinen, som af Ko
nun gen förklarats skola i fråga om befälhafvarens bestraff
ningsrätt vara likställd med dylik skola. >> 

Ang~\ende öfriga på ch efens för sjöförsvarsdepartementet 
föredragning utfärdade allmbinn a förfaUningar h änvisas till 
rik sclagsberättelsen. 

I l. förvaltning. 

>> [{cdogörelseverket vid flottan har varit en klippa på h vil
ken många stranda t» säger en författare i 1836 års tidskrift i 
sjöviisendct på lal om det samma år fastställda >> Reglemente 

.. 
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för styrelsen och ekonomien vid Kungl. Maj:ls fJolla. >> Detta 
uttalande torde alltjämt kunna anses äga sin tillämpning. 

Inom få områden tord e det vara så svårt att företaga verk
li an förb~illring som i marin ens ekonomiska förvaltning. 
D

0

enna måste dock liksom allt annal undergå förändringar allt 
efter som försvarsorganisationen utvecklas sam t modernare 
och för omständigheterna lämpligare metoder införas i den 
privata affä~sverksamhelen. . . 

T lider då större omläggningar i personalens orgamsatwn 
eller i dess öfningar och utbildning företagas är det af synner
lig vikt, a ll räkenskapsa rbete t inom den centrala fö1:vallnin~e~ 
följes m ed stor uppmärksamhet så att sådana ändrmgar dan , 
s01~1 betingas af nyssnämnda omläggningar, i tid må kunn~ 
vidtacras. Under öfvergångsperiod er framstår särskildt behot
vet :r ett enkelt redovisningsväsende, ,fritt från all onödig 
kontroll, en väl ordnad kos tnadss tatistik samt lämplig arbets
fördelning beträffande räkenskapsarbetets utförande. 

Det har visat sig att de förändringar i förvaltningsorga
nisat ionen , som tid efter annan företagits, icke alltid varit till 
tjänstens fronnna och gäller detta i synnerhet, då ~1ämnda föi:
i.indringar ick e så mycket haft till ändamål a lt tillgodose o1 -
vanberörda behof och rätt fördela ansvaret utan fastmer att 
decentralisera och ntvid ga administrationen samt öka tjänste
mannaperssonalen. 

Det är icke alltid på den centrala förvaltningsp ersonalens 
antal, eller rättare sagdt på grund af förment brist å sådan 
per sonal, som oreda i och dröj smål med räke~1sk~ps:öringen 
och redovisningen uppstå, utan torde dessa m1ssforhallanden 
ofta-sl vara beroende af föråldrade eller obestämda former, 
feland e eller allt för detaljerade bestämmelser och instruktio
ner, oklart uppdragna gränslinj er mellan de olika m yndighe 
ternas och tj~nstemännen s ansvar och uppgifter samt måhäncl~ 
~ifven på grund af a lt den nyssnämnda räkenskapspe~·so~1alen .. 1 

allmänhet icke äger sådan erfarenhet om hur redovismngsva
sendet i praktiken verl<ar, som m ed nödvändighet lnMves för 
all se dess verkliga brister. H~irigenom förlamas initiati ve t 
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hos den centrala förvaltningsmyndighet, som slutligen har alt 

redovisa, och som därför i första hand har att ansvara för 

hur räkenskaps- och kontrollväsendet fungerar. 

Att marinens nuvarand e räkenskapsföring, särskildt hvad 

berör varfsdriflen och kostnaderna för fartygsexpeditoiner, :i r 
behäftad med afsevärda bristfälligheter har sedan länge sti\tt 

klart för dem , som på närmare h åll sett densammas tillämp
ning. 

Redan år 1905 framhöll chefen för flottans stab i under

dånig skrifvelse att räkenskapsarbetet behöfde förenklas. De 

genom nådigt bref elen 6 sept. 1907 tillkallade sakkunnige, som 

hade att verkställa utredning i fråga om flottans och kustar

tilleriets upphandlings- och entreprenadväsende, hafva äfven i 

sitt den 6 mars 1909 afgifna utlåtande påvisat åtskilliga brister, 

som förefinnas i marinens förvaltning samt bl. a . framhållit, 

»att en del förändringar i nuvarande för flottan och kustartil

leriet gällande förvaltningsförhållanden äro af nöden för att 

flottans och kustartilleriets leveransväsen skall kunna förvän

tas komma att på ett fullt tillfredsställande .sätt ombesörjas ) . 

Bland de sakkunniges förslag i och för de i betänkandet an

märkta bristernas afhjälpande märkes en framställnincr om 
• b , 

att en utredning måtte verkställas angående ifrågasatt omläcrrr_ 
. . b~ 

nmg 1 varfvens och särskildt verkstadsdriftens organisation 
enligt modernare principer. 

Genom kungl. bref den 28 januari 1910 bemyndigades H 

ven chefen för sjöförsvarsdepartementet att tillkalla högst 5 

sakkunnige för utredning beträffande bokföringen och kon

trollen vid flottans varf m. m. Arbetet härmed pågår fort
farande. 

Frågan om en förändring af marinens hela räkenskaos

väsende kan emellertid sägas hafva blifvit aktuell först före .~t\ -
v 

ende vår genom de förhållanden, som framkomma i samband 

med m yndigheternas uppgifter och utredning angående den 

betydande öfverbetalningen å anslaget till flottans öfningar för 

å r 1909. Dessa för marinens redovisningsväsende miss k re

dil erand e förh ållanden hafva emellertid medfört det goda, att 

~l 
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de riktal uppmiirksamhelen på nödvändighelen af a ll vidtaga 

snara och kraftiga å tgärder för erhållande af ett bättre saker

nas m·cln in g i detta hänseende. 

Genom kungl. bref den 4 juli 1910 bemyndigades ch efen 

för sjöförsvarsdepartementet all tillkalla tre sakkunnige fi_ir 

utredning rörande förenkling af marinens redovisningsväsend e, 

i hvad cl el berör räkenskaperna såväl ombord som i land å 

flottans s tationer samt å kustpositionerna jämte därmed sam

manh~ingande fr ägor, och därvid jämväl undersöka, hvilka 

ändringar i gällande bestämmelser angående förd elningen uf 

öfningskostnaderna mellan de särskilda anslagen för öfning 

af marin ens stam och beväring kunna vara önskviirda i syfte 

alt åstadkomma en föreniding af räkenskapsarbetel, samt alt 

därefter inkomma med rl e förslag, hvartill berörda utredning 

m å gifva anledning. Härvid hade de sakkunnige alt ställa sig 

till efterrättelse de direktiv , som gifvits till den kommitte, som 

den 26 september 1902 erhållit i uppdrag att afgifva yttrande 

om de ändringar i då gällande beslämmelser rörand e bokförin

gen i statskontoret och samtidigt framställa förslag till ändrin

gar i rl e särskilda ämbetsverkens bokföring. 

Redan den 15 s istlidn e november hade de sakkunniges ar

beten fortskridit så långt, a tt de kunde afgifva ett första be

t~in kand e och förslag angående grundlinjerna för de reformer 

inom marinens räkenskapsväsende, som af dem anses önsk

v~ircla. 

Principerna i den föreslagna räkenskapsreformen, hvilka 

synas hafva vunnit chefens för sjöförsvarsdepartementet gillan

de, kunn a sammanfattas i följande: 
all bokföring sker per kassa och icke såsom nu per an

orclningsbeslut; 
räk enskapsma teriale t tillrättalägges r edan i primärräken

skaperna m ed hänsyn till riksstatsanslag och räkenskapstitlar; 

m ånalliga afslutnin gar af primärriikenskaperna genom

fö ras och 
en central bokföring anordnas på grundvalen af månatliga 

kassarapporter. 
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D å såsom förberedande å tgärd er för ofvannämnda r efor 

mers genomförande, erfordras en del förändringar inom vissa 

1111dcr rikssta tens femte hufvudtitel uppförd a anslag, har i årets 

sin Is verksproposition förslag härom afgifvits. 

Vinner detta riksel agens bifall, synes goda ulsilder förefin

nas att erh ålla en snar lösning af frågan om marinens räken

skaps- och redovisningsväsende. 

Det är då äfven att hoppas, aU resultatet af de sakkunni

ge:s arbete m å blifva fruktbringande och att elt modernt diken

sl,aps - och kontrollväsende för marinen införes på del att dPn 

ekonomiska ställningen inom förvaltningens skilda områden 

st ii n d igt m åtte kunna öfverblickas och kontrolleras samt er

fo rderliga uppgifter för förva ltningså tgärdernas planläggning 

u lan tidsutdräkt erhållas. 

Kan detta ske genom: 

kortfattade och klara föreskrifter; 

borttagande af onyttiga kontroller; 

införande af en sann affärsanda inom förvaltningen oeh 

al'sk a ffand e af all onödig byråkrati ; samt 

minskning eller åtminston e ick e ökning af tjänstemanna

personalen, torde afsevärda besparingar kunna åstadkommas 

för statsverket och därigenom ett statsintresse af stor bely

cll'lse blifva tillgodosedt. 

III. Hälso- och sjukvård. 

Be träffand e hälso- och sjukvård an h åller jag få hänvisa 

til l marinöf'verläkarens den 30 sistlidne nov t>mher afgifna irs

lwrii llelse. 
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De taktiska ideernas inflytande å far
tygsbyggnadsko~ten under senaste 

femtio år. 
Af Admiral sir Cypri an Bridge. G. C. B. 

Föredrag hållet den 5 juli 1911 vid the jubilee meeting of the 

Institution of Naval Architects. 

(Ofversättning från engelskan.) 

Far tygsbyggnadskons ten är tak tikens tjänarinna. Örlogs

f artygets konstruktion skall därför vara ett uttryck för tidens 

't:tktiska ideer och afsikter. Om vi undersöka olika fartygs

typer, som und er en viss period hafva aflöst hvarandra, så 

haha Yi äfven möjlighet att på grund därntaf kunna uppdraga 

den Lidens taktiska riktlinjer. Med hänsyn till taktiken kan 

man om sk eppsbyggnadskonslen tillämpa det för ej länge sedan 

·Ofta använda uttrycket att den är >> History from the Monu

ments >> . Liksom materiella lämningar efter uråldriga stiider 

salt de lärda i stånd att gifva oss en uppfa ttning om forna 

tiders kultur och civilisation, så .skall äfven studiet af det se

naste halfva århundradets krigs fartygsritningar gifva oss ett 

begrepp om m otsvarande tids taktiska kunskap och sträfvan. 

Tyvärr måste detta föredrag begränsas och kan därför endast 

beröra engels1(a flottans större fartyg, de öfriga komma att 

ägnas endast en m ycke t flyktig granskning. Icke dess mindre 

torde fältet vara visdträckt nog fö r att tillräckligt belysa ofvan

:stående. 
Ticlsk1 .. i(t 'i Sjöväsendet. 32 
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För femtio år sedan instiftades "The Institution of Naval 
Architects >> och tiden för dess bildande .sammanfaller nära 
nog med tiden för införandet af synnerligen stora förändringar 
i krigsfartygens konstruktion. År 1860 ägde brittiska flottan 
ännu samma fartygstyper, som under 17. århundradet. Tven
ne $egellinjeskepp användes å främmande stationer såsom 
flaggskepp, h varjämte åtskilliga segelfregatter kryssade på af
lägsna haf. Men detta gifver ej en J-lttömmande bild af den 
seghet som kännetecknade ifrågavarande fartygstyp. Ånglinje
skepp, ängfregatter och ångkorvetter, hvilka byggdes i ansen
liga mängder, hade ännu ett långt lif framför sig och liknade 
såväl tillutseende som bestyckning de äldre kamraterna. Den 
enda skillnaden bestod däruti att de förra jämte segel kunde· 
framdrifvas med ånga. Kanonen var ännu ett vapen utan 
rival och behärrskade uppenbarligen taktiken. 

Låtom oss nu jämföra oföränderligheten hos en undet
mer än 2 århundraden förhärrskande fartygstyp med de has
tigt på hvarandra följande förändringarna under senaste 50 
år. Detta fasthållande vid det bestående under först nämnda 
tidsperiod kan ej tillskl·ifvas brist på duglighet eller oerfaren
het hos den tidens ledande män. Stora sjökrig voro då van
ligt förekommande och därunder alstrades de mest framstå
ende sjöofficerare, som någonsin funnits. Under denna period 
återfinna vi sålunda bland engeLsmännen en Herbert, en Ha,Yk e, 
en Rodney, en Howe och en Nelson; ibland främlingar namn så
dana som Van Tromp och de Ruyter, Duquesne, Torville och 
Suffren. Än mer, tiden kunde uppvisa arbeten af sådana 
skeppsbyggmästare som Anthony Dean e, Petts , Seppings, auglo
svensken F. H. Chapman och Morieu från Diepp e, hvilken år 
1637 byggde det första verkliga krigsfartyget, samt Sane i 
Frankrike. 

Om vi nu gå tilbaka till det år då denna >> Institution >> 
bildades, så finna vi att trä ännu var det förhärrskande bygg
nadsmaterialet för örlogsfartyg. Visserligen hade järn några: 
år dessförinnan börjat användas, m en helt få fartyg voro ännu 
byggd'a däraf. Inberäknadt >> block-ships >> hade vi då 51 linje-
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skepp af trä och fyra ofullbordade >>armour-clads>> af järn. 
Disproportionen är slående. 

N är denna »>nstitution ,, började sin verksamhet, befann 
sig skeppsbyggnadskonsten med hänsyn till taktikens kraf på 
samma ståndpunkt som under Blake's dagar. Likväl saknades 
icke tecken, som bebådade förändringar, men de voro allt för 
få för att allvar,samt rubba den allmänt antagna fartygstypen. 
Ett anmärkningsvärdt förhållande torde beaktas beträffande 
denna länge bibehållna typ, hvarigenom skillnaden mellan den
na och de senaste 50 årens olikartade fartyg tydligt framträder. 
Redan före utgången af 18. århundradet hade de taktiska ide
erna undergått en stor förändring; men örlogsfartyg·et förblef 
i stort sedt detsamma, och ej heller framkommo några an
språk på förändringar. Den gamla metoden att söka under 
striden bibehålla en obruten linje med fartyg mot fartyg hade 
öfvergifvits för det system, som vi förknippa med namnen 
Rodney, Suffren och i all synnerhet Nelson, d. v. s. att samla 
en öfverlägsen styrka mot en del af fiendens stridskrafter. Det
ta ledde till afgörande, förkrossande segrar. Må det räknas 
nämnda stora taktiker till heders, att de fullbordade sitt verk 
uteslutande med de redskap, som stodo dem till buds. De 
begärde ej särskildt konstruerade fartyg för att kunna strida 
efter nya grundregler. 

Granska vi åter det senaste halfva århundradets fartygs
ritningar skola vi finna ett helt annat förfaringssätt, hvilket 
bäst komm er till synes vid ett uppräknande af de olika far
tygstyperna. 

Med elen typ, som så länge varit förhärrskancle, gällde 
det framför allt att erhålla ett batteri med många kanoner. 
J\fan sträfvade ej att ändra själfva fartyget, ej heller sättet 
för kanonernas uppställning, utan sökte i stället att inom vissa 
gränser öka antalet pjäser. 44. och 50-kanonskeppen försvun
no och 64-kanonskeppet gaf mer och mer vika för 74-an. År 
1860 bibehöllos fortfarande denna syn på tingen. Nämnda år 
gick Warrior af stapeln och afsåg,s, liksom systerfartyget Black 
Prince, att föra 20 kanoner i bredsida. Med unelantag af torn-
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fartygen Prince Albert och Belleroplwn hade samtliga mellan 

åren 1859-1868 sjösatta pansrade fartyg bredsida för minst 
12 kanoner. 

I juni 1860 höll Captain Cowper Coles ett föredrag i 
United Service Institution >>Om ,skyddsskärmar för kanoner 

·ombord å pansrade fartyg >> . Det af honom föreslagna farty
get var i själfva verket ett tornfartyg, anmärkningsvärdi dess
utom för sina 9 dubbeltorn medgifvande en bredsida i de flesta 

bäringar af 18 kanoner. Detta visar att äfven detta förslag 
.stödde sig på principen >> många kanoner i bredsida >> . 

En afsevärd förändring ägde rum med de fartyg som 
sjösattes 1871. Från detta år och till 1875 gingo 15 torn

fartyg af .stapeln alla med minskadt antal kanoner; kanonens 
kaliber hade samtidigt betydligt ökats. 

Ihågkommas bör att i detta föredrag det endast är brit
tiska flottan som underkastas en fullständiaare crranskni'na b b b> 

men förhållandena inom utländska mariner liknade i allt vä-

sent ligt våra egna. Någon gång kopierade vi hvad som gjordes 
utomlands och än oftare togo främmande mariner efter oss. 
Fransmännen voro de för,sta, som använde sjögående pansar

klädda fartyg, enär den år 1859 sjösatta Gloire måste anses 
såsom pansarfartygens fader. 

Ungefär samtidigt visade sig tornfartygen i Amerika så
som ett praktiskt användbart krafttillskott för en slagflotta; 

och fingo äfven där undergå det för,sta eldprofvet. 
Genom Österrikarnes användande af ramm-anfallet inför

des rammstäfven inom del moderna skeppsbyggeriet. 

Gloire var intet uttryck för nya taktiska ideer eller prin
ciper. Alldeles som skeppen under Blake's och Nelsons dagar 

förde hon en bredsida med så många kanoner som möjligt 
sedan öfriga vikter hade blifvit tillgodosedda. Sak samma 
var förhållandet med '\tV mTior. Med antalet kanoner började 

snart att minskas och hvarje särskild kanons vikt att ökas. 

Med undantag af Nortluzmberland och Minotaur, som voro 
af samma cert, hade intet fartyg, bygdt mellan slutet af 60-
talet och 1887, bredsidor med kanoner räknade i tvåsiffriga tal. 
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Berodde detta på taktiska eller andra orsaker? Voro de 
sålunda bestyckade fartygen uttryck för en taktisk princip, eller 
hade andra skäl framkallat denna bestyckning? Det vill synas 
som om det allenarådande inflytandet vid bestämmandet af 

den tidens bestyckning för fartyg var defensiven. Ingen kanon 
ansågs effektiv, om ej dess projektiler kunde genomslå pansar 
af motsvarande tjocklek .som det fartygs, hvarå kanonen var 

placerad. 
Detta innebär eller tyder åtminstone på att man ansåg 

att det fartyg, som skulle beskjutas, måste hafva hela sidan 

beklädd med dylikt pansar. Denna synpunkt framtvingade 
en kraftökning af hvarje särskild kanon och dänned äfven 
en minskning i antalet. Häraf uppstod en våldsam, ännu på

gående, strid mellan pansaret och kanonen. 
Verkningarna häraf kunna spåras hos de fartygstyper som 

framkomma under olika perioder. F . o. m. 1860 t. o. m. 
1870 sjösattes 23 pansrade fartyg af hvilka endast 3 voro torn
skepp, elen förändrade Royal Sovereign ej medräknad. 

Från början af år 1871 till 1875 gingo 8 tornpansarfartyg 
af s tapeln. Kom så en kort tid hvaruncler byggeles breelsiele

fartyg samt ett, Temeraire, af blanclad typ. 1879 återvände 
vi till tornen och sedan .sistnämnda år har praktiskt taget hvarje 
pansarfartyg, som vi byggt, haft torn eller tornliknande bar

better. 
En del krigserfarenheter kunna vi äfven hämta från elen 

tid vi här talat om. Förutom ovä,sentliga konflikter hafva vi 
att märka amerikanska secessions-kriget samt österrikisk

italienska kriget i Adriatiska hafvet. Det var under först

nämnda krig som pansarklädela skepp för första gången i större 
utsträckning användes af de krigförande. Krigets natur var 

egendomlig. En strid mellan .tvenne parter, af hvilka elen ena 
hade en stark flotta och elen andra nästan ingen. s jökrigs
operationerna bestoclo hufvuclsakligast i strider mellan fartyg 

och befästningar. Med hänsyn särskilclt till sjötaktikens vik

tigaste gren, taktiken flottor emellan, kunde kriget ej lämn:=t 
mycken vägledning. Icke dess mindre letade tornfartyget sig, 
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t1111 än långsamt, väg till vår marin. Det ringa antal fartyg af 

detta slag, som under 10 år tillfördes flottan, visar bäst huru 

föga taktisk betydelse man tillmätte ifrågavarande fartygstyp. 

Den år 1871 framkallade stora förändringen, afskaffandet 

af bredsideuppställningen å pansarfartyg, inträffade vid en 

tidpunkt då striden mellan kanonen och pansaret var i full 

gång. Uppmärksamheten riktades på problemet att med pan

sarets hjälp göra fartyget osårbart och att konstruera en kanon, 

hvilken kunde neutralisera denna osårbarhet. Taktiska hänsyn 

voro trängda i bakgrunden. 

Under sjöslaget i Adriatiska hafvet inträffade en händelsö, 

som gjorde starkt intryck. Österrikarne ,sänkte genom ramm

ning ett af fiendens fartyg; och genast antog man att detta 

pekade mot möjligheten af att grundlägga en ny eller återupp· 

lifva en gammal taktisk metod. Man hoppades och syntes på 

en del håll tro, att med denna skulle den öfverlägsenhet, som 

tillskrefs det defensiva pansaret, försvinna. Den omedelbara 

följden blef emellertid att pansarets tjocklek ökades och att 

kanonerna gjordes kraftigare. 
Allt efter som pansarets tjocklek ökades, minskades dess 

utsträckning och stora delar af pansarfartygen voro ej alls 

skyddade eller blott försedda med sekundärt pansar. Benäm

ningarna »iron-clad » eller »armour-clad» kommo ur bruk och 

er.sattes med det mera bestämda uttrycket »armoured ». Tak

tiken gjorde ,sig nu åter gällande. Fransmännen försägo sina 

fartyg med medelsvårt artilleri, i stånd att genomslå svagt eller 

alls ej pansrade delar af fiendens skepp. Vi följde snart exemp

let, installerade sekundärt artilleri på fartyg, hvilka ursprung

ligen ej voro afseelda för dylika pjäser, eller konstruerade far 

tyg med afsikt att föra sådana. 

Det är .sagdt, att vapnen b~härrska taktiken, och då ka

nonen är flottans förnämsta vapen, har sjötaktiken grundats 

på hvad kanonen kunnat uträtta. Flottan äger äfven andra, 

ingalunda oviktiga vapen. Men deras betydelse är begränsad, 

ty de äro endast fullt verksamma under vissa omständigheter. 

Rammen har redan förut omtalats. När omständigheterna äro 
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gynnsamma för dess användning är den ett i högsta grad effek

tivt vapen. Svårigheten är dock att tvinga fram just dessa 

Dillständigheter och denna svårighet är så stor att tillfällen till 

rammning sällan torde inträffa. Ar 1871 antogo vi såsom ett 

.annat vapen Whiteheads torped. Med detta vapen återigen 

.är det ej själfva torpedens verkan .som lätt [kan felbedömas, 

utan snarare möjligheten att åstadkomma en sådan träff att 

ctess verkan blir mest kännbar. 

Såsom ett anmärkningsvärdi faktum förtjänar nämnas att 

'torpeden infördes nästan samtidigt med . att fartygens artilleri

bestyckning minskades· till ett ringa antal svåra kanoner. Tor

pEdens betydelse blef aldrig förbisedd, men det oaktadt vidtoga 

vi ej någon taktisk åtgärd för att möta dess anfall. Vi anord

JJade endast passivt skydd genom en mera detaljerad indelning 

.af fartygsskrofvet och längre fram äfven genom användandet 

af skyddsnät o. d.*) EmeUertid byggdes ,sär.skilda fartyg af

sedda att föra det nya vapnet, d. v. s. torpedbåtar, och för 

dem upprättades taktiska föreskrifter. Detta blottar på ett syn

nerligen intressant sätt pudelns kärna. Ett nytt vapen hade 

jnförts, taktiska föreskrifter för dess användande hade fast

slällts och särskildt konstruerade torpedfartyg· hade blifvit 

]}yggda - men likväl förspordes intet försök till taktiskt försvar 

€mot dem. Förtroendet hvilade uteslutande på de defensiva 

åtgärderna, och detta kunna vi tillskrifva en ny uppfattning 

om slagskeppens uppgift. Ett örlogsfartygs militära värde be

dömdes för 200 år sedan efter hvad det kunde uträtta emot 

.en fiende. Detta hade nu förändrats därhän att som grund för 

,-ärdet lades dess förm åga att uthärda motståndarens eld. Det 

liknades faktiskt vid en fästning. En framstående författare kal

lar år 1869 vår flotta för Kanalens och Medelhafvets fästningar. 

*) I denna uppsats hafva vi ej plats att befatta oss med de 

båtar som benämnas >> destroyers >> hvilka - fastän de helt och hållet 

hafva öfvergått till större torpedbåtar - ursprungligen blefvo införda 

med den hufvudsakliga uppgiften att uppträda mot torpedbåtar. Deras 

.införand e var grundad på ren taktisk orsak, hvilken - i följd 

.l'l f dera s användande såsom torpedbåtar - har bortglömts. 
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Låtom o&s tro att detta var följden af att ägna stor upp
märksam~let och begåfning åt ett arbete, hvilket afsåg att för
söka oskadliggöra fiendens anfall genom att förse fartygen med 
ogenomträngligt pansar. Den gamla metoden att omintetgöra 
fiendens anfall genom öfverväldigande eld hade öfvergifvits 
såsom varande hopplös. Sannolikt hystes denna uppfattning 
- kanske omedvetet - på grund af det relativt ringa antalet 
skott per tidsenhet, som kunde aflossas af de få kanoner, hvilka 
nu voro apterade å slagskeppet. Taktiken hade intet att säga 
hvmken beträffande försvaret mot det gamla vapnet - kano
nen, eller det nya - torpeden. 

Den tystnad, som iakttogs rörande taktiken, kan måhända 
äfven tillskrifvas en annan då gängse åsikt, nämligen att krigs 
fartygets konstruktion och bestyckning skulle grunda sig p å 
afsikten att med ett enda ,slag förstöra ett fientligt fartyg. Det 
förkrossande slaget skulle riktas antingen på nära håll med 
rammen, på medelstort afstånd med torpeden eller slutligen med: 
svåra kanoner på längre håll. Ingen framställde fråga om 
möjligheten häraf, ej heller om de tre vapnens relativa effekti
vitet. Ett passivt fö rsvar, vare sig genom pansar eller andra 
materiella hjälpmedel, ansågs både nödvändigt och tillräckligt. 

Det är värdt mödan att söka klargöra hvarför det skulle 
vara så . Om vi betrakta den då r ådande uppfattningen angå
ende vår försvarspolitik, så finna vi att den gynnade defensiven , 
men framför allt en passiv defensiv. Det antog,s allmänt, isyn
nerhet bland Englands styrande män , att de brittiska öarne 
och sär,skildt deras stora örlogshamnar, sannolikt skulle ut
sättas för anfall af starka sjöstridskrafter. Hawke's, St. Vin
cent's och Nelsons gamla bepröfvade och verksamma metod 
att förhindra fienden komma nära nog för att verkställa sitt 
anfall hade förgätits. Man tog för gifvet att vi ej kund e 
hindra fienden att komma till elen plats han önskade uppn:l 
och att allt hvad vi hade att göra var att krypa bakom be
fästningarna och under deras skydd bekämpa honom efter 
bästa förmåga. Att detta innebar hafvets öfverlämnande till 
fienden med allt hvad därmed följde, syntes man ej hafva fattat. 
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De farvatten där våra flottor brukat ankra voro spärrade 
med pansarfort, och det var vid dylika försvarsverk som ofvan 
citerade framstående auktoritet hade liknat våra slagskepp .. 
Defensivtanken låg i luften och den rådande meningen var be
stämmande öfver uppfattningen om hvad ett slagskepp borde· 
vara. Om det hade kunnat konstruera,s, i öfverensstämmelsc 
därmed så hade det hlifvit ogenomträngligt för fiendens projek
tiler. Någon hörde, eller drömde, att han hade hört marinen 
ropa till konstrul,tören : »För allt i världen utestäng projekti
lerna l» Å terigen växte pansaret i tjocklek och därmed minska
dess ytterligare dess utsträckning. Projektilerna kunde nu 
utestängas från en alltmer förminskad del af fartyget, hela den 
Merstående öfver vattenlinjen helägna delen var så .godt ,som 
oskyddad. Man insåg ej att det verkligen gafs en utväg att 
förhindra fiendens projektiler att intränga i fartyget, pansrad! 
eller opansradt, och det var öfverlägsenhet i eld från eget 
artilleri. »Det bästa pansaret är elden från eget fartyg », har 
amiral Farragut y ttrat. Likt de flesta tänkespråk förefall er 
det till en början som en öfverdrift. Dess sanning fattades ej. 
Och sålunda ökades pansarets tjocklek under det kanonernas. 
antal minskades. Sannt är att kanonens effekt ökades, m en 
endast m ed det syftet att kunna genomslå motståndarem kraf
tigaste pansar. Deuastation, Tlwnderer och Dreadnought, hvil
ka sjösattes mellan 1870- 1875, illusterade den rådande tids
meningen, då de taktiska ideerna tilldroga sig så ringa upp
märksamhet, at ordet taktik sällan hörd'e.s, och om det hördes, 
gällde dess tillämpning endast evolutioner och drill. 

Om sålunda taktiken ej längre tilldrog sig någon uppmärk
samhet, så stod dock skeppsbyggnadskonsten ingalunda stilla. 
Konstruktörerna visade dagligen att de kunde uppfylla h varje 
berättigad t kr af. För vis.so var det ej deras fel att resultatel 
af deras arbete icke hade någon större taktisk betydelse. N å
gonstädes måste vi söka roten till detta missförhållande; och 
vi äro berättigade förmoda att allt berodde på bristande be
stämda principer hos dem, hvilkas egentliga område borde 
hafva varit taktiken. Kanske atf de, utan att förutse or,sak och 
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verkan, afstodo från taktiken för att kunna sysselsätta sig 

med detaljer tillhörande skeppsbyggnadsväsendeL I annat fall 

är det svårt finna någon rimlig anledning till den mängd af 

olika fartygstyper, som framkommo under mernämnda period. 

Endast mångfalden typer visar bäst att taktiska principer sak

nades. Äfven blottades symptomer till den uppfattning att 

skeppskonstruktörens ritningar skulle reglera taktiken och ej 

tvärtom. Historiskt vittnesbörd härå spåras hos den tidens 

fartyg. 
Fransmännen, som visat större benägenhet än någon an

nan nation att behandla maritima frågor fullt vetenskapligt, 

voro de första som togo afstånd från ofvan anförda position. 

De förstodo att en sjö,strid ej -blott skulle vara en fråga om 

att lyckas eller misslyckas genomslå en begränsd yta af tjockt 

pansar. De ägde en liflig uppfattning om den stora taktiska 

principen att koncentrering af vapnens effekt var målet och 

att koncentreringen af de särskilda vapnen endast var medlet. 

Och de bestyckade sina fartyg i öfverensstämmelse med denna 

princip. Andra nationer måste då följa deras exempel. De 

af vår flottas ,1fartyg, som sjösatts under 19. århundradets 

12 sista och det 20. århundradets 2-3 första år vittna om 

taktikens återupplifvade, men ännu ej dominerande inflytande. 

Att här söka följa de allra senaste årens fartygsbyggnader, 

skulle lätt kunna föranleda diskussioner, som vi hälh·e böra 

undvika. Uppmärksamheten bör likväl ägnas åt några tecken, 

hvilka tyda på en återgång till de förhållanden, som voro 

I ådan de när tornfartygen utträngde öfriga fartyg ur flottan. 

Man sträfvade då att å hvarje fartyg koncentrera stor offensiv 

och defensiv kraft, och denna synpunkt har i senare tider 

återupptagits. En annan ,sträfvan var att ernå större koncen

trering än någon annan nations fartyg och äfven i detta af

seende märka vi en öfverensstämmelse med forna tiders mål. 

De förhållanden som då följde på detta tillvägagångssätt visa 

sig äfven nu. Nu som först spåras en sträfvan efter materiell 

öfverlägsenhet, som tager sig uttryck i ökadt deplacement och 

gröfre kanoner. I dag innehafves öfverlägsenheten af ett land, 
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i morgon af ett annat, hvilket i sin ordning kommer att blifva 

öfverträffadt. Hvad som här är af vikt för oss gäller frågan : 

grundar sig denna sträfvan på taktiska principer eller är det 

helt enkelt en skeppsbyggeriets utveckling ? Frågan kommer 

förvisso att få et svar, om ej af vår så af nästa generation 

och de fartyg, ,som tillförts de stora marinerna skola, antingen 

de komma att taga verksam del i en stridande flotta eller ej, 

i alla fall visa världen i hvilken utsträckning de taktiska ide

erna kunnat få ett uttryck inom våra dagars fartygskonstruk 
·tioner. 
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Två observanda. 

Då efter dagspressen att döma ritningarna till elen nya 
F -bålen på långt när ännu icke äro färdiga torde följande 
påpekande måhända icke vara ur vägen. 

Enligt de små skizzer af fartyget , som i tryck varit visade,. 
synes samma konstruktiva svaghet vidlåda F-båtens strids~ 

torn som Äran-klassens, d. v. s. att det liksom h~i.nger i 
luften. Den minsta fordran man bör hafva på stridstornet [t 

ett pansarfartyg, som kostar c:a 10 miljoner, är väl, att clet 
s lår på säkra fötter, h vilket F -båtens stridstorn ej konuner a tt 
göra m ed mindre än pansaret neddrages åtminstone så långt 
som till kanondäck. Detta är, som sagdt, en så mycket nöd
vändigare fordran, som något aktra stridstorn ej kan spåra~ ~~ 

skizzerna. Såsom tornet nu >> hängen måste en under strids
tornet i plåtkonstruktionen kreverande 30 cm. brisansladdnd 
projektil ovillkorligen snedvrida · eller kan tra stridstornet och 
därvid skada alla dess högviktiga organ. 

En annan F-båtens svaghet är, alt den saknar torped nä t. 
Så mycket har dock skrifvits om detta fartygs blifvande upp
trädande till sjöss utanför våra kuster att - om så äfven blir 
förhållandet under ett krig - man måste tänka sig möjlig
h eten af, att pansarbåten af någon inträffande orsak icke kan 
ingå i skärgården utan måste hålla sjön under natten. Om 
den härvid blir upptäckt hazarderas dess tillvaro i utomordent
lig grad , om det ej är försedt med torpednät att vid heho f 
använda. 
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Berörda fordringar torde säkerli<>'en - om de öfve1·,,a .. "a -o - b(~ 

belysning af de förhållanden, som torde kunna uppstå mär 
kulor och torpeder träffa >> - icke kunl1!a afvisas, och de böra 
därföre också beaktas, när det gäller att uppgöra definitiva 
ritningar till ett pansarfartyg af den storlek, hvarom här är 
fråga. 

Att man för dessa fordringars tillogdoseende måste söka 
på andra håll åstadkomma viktbesparingar är tydligt, men 
hvarifrån dessa skola tagas är icke möjligt angifva här på grund 
a f de ofullständiga uppgifter om fartyget, som hitintills blifvit 
kända. Afsikten med den111a lilla insändare har för öfriat 

. . b 
blott vant den att, medan hd ännu är, fästa uppmärksamheten 
11ppå här omn~imnda svagheter hos den antagna F-båten. 

Zy:r. 

F örutom pansrad trumma för ledningar under stridstornet 
lär dess uppställning å F -båten blifva på stark stjernformig 
plåtkonstruktion, så att fara för snedvridning eller kantring ej 
gärna torde kunna förekomma . ( Red.) 
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Meddelanden från främmande mariner. 
(Afslutade den 30 september 1911.) 

Ryssland. 

Flottlng. Enligt tidningen >>Rossia» har sjöministeriet ut
arbetadt ett förslag till flottlag , hvilket inom den närmaste 
framtiden kommer att granskas i ministerrådet för att seder
mera öfverlämnas till de lagstiftande myndigheterna. 

Förslaget omfattar: 
l) flottans sammansättning, 
2) fartygens hållande i tjänst, 
3) flottans bemannande och 
4) klargörande af baser å de olika krigsskådeplatsern a. 
Enligt förslaget skall Östersjöflottan bestå af: 
l) två aktiva eskadrar lwar och en bestående af 8 slag

skepp, 4 slagskryssare, 8 mindre kryssare, 36 större jagare och 
12 undervattensbåtar ; 

2) en reserveskader af samma sammansättning, bildad af 
fartyg, som tjänt ut fastställd tid i aktiva flottan; och 

3) hjälpfartyg: minfartyg, transportfartyg, flytande baser, 
skol-, aviso- och minsvepningsfartyg efter behof. 

Svarta hafs-flottan skall bestå af: 
l ) en aktiv eskader, hvilkens sammansättning bestämmes 

af sjöministern och hvartill nödiga medel i vanlig ordning 
~iskas ; 
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2) en resei·,,eskadei· b.ld d f f , I · a a m·tyg, som slutat tjänst-
göra i aktiva eskadern; 

3) nödigt antal hjälpfartyg. 

. Sibiriska flottiljen skall bestå af: 2 kryssare, 18 mindre 
Jagare, 12 undervattensbåtar, 3 minfartyg och erforderligt an
tal hjälpfartyg. 

Östersjöflottan skall hafva uppnått alfvannämnda sam
mansättning till l januari 1930. 

Tjänstetiden, hvilken räknas från dagen för stapelsättnin
gen, skall för slagskepp och slagkryssare vara 22 år, däraf 
16 år i aktiva flottan och 6 år i reservflottan. För kryssare 
är åldern 18 år med resp. 13 och 5 å r i aktiva och reserv
flottorna, för jagare resp . 17, 12 och 5 år och för undervattens
båtar 14, 10 och 4 år. Fartyg, som förolyckas ersättas genom 
medel utanordnade å nästa års budget. 

Aktiva eskadrar skola 9 månader på året befinna sig på 
expedition, r eserveskadrar 6 månader. 

Aktiva flottans samtliga fartyg, undervattensbåtar och 
yachter skola ständ igt hafva full bemanning. Reservflottan 
skall besättas med 2

/" a1f full bemanning, hjälp-, special- och 
skolfartyg, hvilka icke ingå i aktiva eller reservflottorna er
hålla 

1/3 däraf, elever och instruktörer dock oberäknade.' 

Såsom personalreserv beräknas 5 % af totalbehofvet af 
resp. officerare samt underofficerare och manskap . 

I Östersjön skall klargöras en ny operationsbas för l :a 
ak tiva eskadern. 

Klargöringen skall bestå däri att för flottans behof bvcraes 
f o J b b 

en a vagbrytare och pirer skyddad, fördjupad ankarplats för 
denna. Dessutom skall därstädes färdigställas: två torrdoc
kor för slagfartyg, en torrdocka för kryssare, två dubbla så
dana för jagare, en flytande docka om 30,000 tons för slacr-
f b 
m·tyg, reparationsverkstäder, fasta och flytande förråd af kol , 

flytande bränsle, olja, proviant, ammunition m. m. 

Denna bas skall försvaras med befästningar såväl åt land
som sjösidan. 
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Då 2 :a aktiva eskadern blir färdig skall basen vara så 
utvidgad, att den kan begagnas af 2 eskadrar och skola ytter
ligare hafva byggts: två torrdockor för slagfartyg, en torr
.docka för kryssare och två dubbla sådana för jagare. 

Till denna tid skall dessutom vara klargjord en befästact 
hjälpbas, försedd med bränsle-, ammunitions- m. fl. förråd. 

Kronstadts, Sevastopols, Nikolajeffs och V1adivostoks sta
tion er skola likaledes sättas i stånd att betjäna resp. flotto1 
.och kusterna skola förs es med ett behofvet motsvarand e kust
signalväsende, baseradt på trådlösa signalstationer. 

Samtliga projekterade fartyg skola byggas inom landet. 

Fartygsbyggnml. För Svarta hafs-flottans återupphyggande 
har Duman a.fsedt en summa på omkring 102 milL rubel, af 
hYilka omkring 10 mill. rubel äro afsedela att utgå under 
1911. För dessa medel skola byggas 3 slagskepp, g jagare och 
6 undervattensbå tar. I midten af augusti bestämdes att 2 af 
slagskeppen skola byggas af ett konsortium r yska varf oc_h 
fabriker och å Kronans varf i Nikolaj eff och det tredje 
å det privata varfvet i Nikolajeff. Regeringen förbe
håller sio rätt att efter 5 år a f det först omnämnda kon
sortiet in~ösa det af dem förbättrade kronovarfvel. Det förra 
företaget är förbundet med den engelska skepps- och bygg
nads firman Brown, det senare med firman Vickers . P ri se t 
för h varje slagskepp beräknas till 28 ,2 mill. rubel eller om
kring 3 1/ 2 milJ. rubel m er än hvad som vid begärandet af -~~~l
slagen beräknats, detta beroende på a tt deplacementet hojts 
från 20,000 till 22,000 lons. Far len å slagsk eppen beräknas 
iill 22 1

/ 2 knop . 
Af de g jagarne sk ola 4 hyggas på det privata varfvel i 

Nikola jeff, de öfr iga af följande Yarf i Pet ersburg: 2 af Nevski
,·arfvet, 2 af Petersburgs Metallfabrik (Lessner) och 1 af 
Pnliloffverken . Jagarne, som sk ola erhålla e tt deplacement 
af 1,050 tons och göra en fart af 3-! knop , betinga ett pris 
af omkring 2 mill. rubel per b å t. 

Af de sex undervattensbåtarna, hvilka skola hafva 400 
tons deplacement, skola 3 byggas på Balliska varfvet efter rysk 
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typ (Bt'lbnoff) och 3 · arf förbättrad Holland-typ på Nevski
varfvet. Priset blir 1,6 .mil!. rubel per b åt . 

Sedan Poltava och Petropavlovsk blifvi t sjösatta den 10 
juli och 14 augusti och Gangut i början af oktober gått i sjön äro 
4 stapelbäddar, 2 å Baltiska och 2 å Nya Amiralitetsvarfvet ledi
.ga och skall enligt Kronstadttidningen Rotlin 4 slagskryssare 
jämlikt del nya flottprogrammet därstädes snarast stapelsättas. 
Dessa slagkryssares deplacem ent blir 28-30,000 tons, hufvud
))estyckningen skall utgöras af 35,6 cm. kanoner. 

Utrangering och försäljning af fartyg. Följande fartyg 
nf Östersjöflottan h af va utrangera ts: avisafartyget Lejtenanl 
Jljin, torpedbåtarna Pronsiteljni, Pilki, 201 , 202, 209, 210 samt 
-undervattensbåten Forell. Torpedbåtarna 205, 206 och 211 
llafva öfverförts till avisof.artyg. 

. I Kronstadt, Petersburg, Libau och Helsingfors hafva ny
l igen försålts ick e mindre än 27 äldre, kasserad e örlogsfartyg, 
h varibland märkas 3 kustförsvarsfartyg (typ Admiral Grey), öf
ningsfartygen (f. d. kryssarna) Admiral Korniloff och Knjas 
Poseharsid samt 17 torpedbåtar. I allt betingade de en för 
säljningssumma af 4 78,000 rubel. Dyras försåldes Admiral 
[{orniloff för 168,000 rubel. 

Organisation. Återigen har en ändring gjorts i den högsta 
.befälsföringen i Ryska marinen i det att de i januari 1910 in
rätlade platserna såsom chefer för aktiva flottor i resp. haf 
hafva ersatts m ed befattningarna befälhofvare för sjöstrids-
1.-mftema i Baltiska och befällwfvare för sjös tridskraftema i 
~·varia hofvet samt befällwj'vare f ör Sibiriska flottil_ien. 

Dessa befälhafvare lyda direkt under sjöminis tern. Under 
elen såsom högste befälhafvare lyda samtliga aktiva flottans 
och r eservernas eskadrar, afdelningar och fartyg samt kust
~ ignalväsendet i resp. haf. Personalplacering inom under dem 
!velande sjöstridskrafter, fartygen må vara i tjänst, under re
paration eller under byggnad, verkställes af dessa befälhafvare 
utom i de fall då kejsaren eller marinministern utfärdar sär
.skilda order. Under dessa befälhafvare lyda vidare resp. che-

Tidsk7·ift i Sjöväsendet. 33 
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fer för örlogsstationerna utom i ekonomiskt och administratiYt 
hänseende, och äro dessas chefer skyldiga att utföra de repa
rationer och i öfrigt lämna den hjälp, som kan begäras af 
befälhafvarna för sjöstridskrafterna. Vid mobilisering äro des· 
sa befälhufvare själfskrifna chefer för resp. flottor. Redan i 
fred erhålla de från marinens generalstab en allmän operations
plan, efter hvilken de låta utarbeta detaljerade operationspla
ner, hvilka meddelas chefen för marinens generalstab. Äfven 
hamnarnas skyddande ställes under befälhafvarne för sjöstrids
krafterna och de ansvara för att samtliga under dem lydande 
-;jö- och landkommandon äro kompletterade och färdiga för 

mobilisering. 

Den ordning, i hvilken fartygen skola repareras och träda 
i tjänst, bestämmes af dem och nödiga medel för fartygens un
derhåll begäres hos marinministern af resp. befälhafvare i cw 
olika hafven. I marinens generalstab uppgjorda planer for 
större krigsöfningar tillställas befälhafvarna för sjöstridskraf
terna. 

I samband med utfärdandet af nu relaterade bestämmel 
ser hafva till dessa viktiga poster i Östersjön och Svarta hafvel 
n~imnts förutvarande cheferna för aktiva flottorna amiralerna 
von Essen och Boström. 

Sjöministern har för D u man framlagt ett förslag till re
konstruktion af sjökrigsskolan. Påpekande .att officerarne re
dan under kriget visade sig vara dåligt utbildade och att efter 
detta tekniken med stora steg gått framåt, framhåller han nöd
vändigheten af att förbättra utbildningen i sjökrigsskolan och 
vill därvid särskildt lägga an på den praktiska sidan af denna. 
Som antalet officerare L n. är otillräckligt, föreslås sjökrigs
skolans numerär ökad från 320 till 750. sjökrigsskolans bud
get skulle därigenom blifva höjd till 440,000 rubel. 

Förbandsindelning. I likhel med Baltiska flottan har mt 

iifvcn Svarta hafsflottan erhållit ny indelning enligt följande:. 
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A. Aktiva flottan (Svarta hafsafdelningen) . 

I. S l a g s k e p p s b r i g a d e n: 
Slagskeppen: J evstafii, 

Ioann Slatoust, 
Pante1eimon, 
Rostislaff, 

k ryssaren: K a gul. 

II. Svartahafstorpedflottiljen: 
kryssaren : Pamjatj Merkurpija, 

l. divisionen: 9 st. 350 tons båtar (typ Svonki), 
11. divisionen: 4 st. 600 tons båtar (typ L ejtenant Schesta

koff), 

lll. divisionen: 4 st. 240 tons båtar (typ Stremiteljni). 

l l l. U n d e r v a t t e n s b å t s d i v i s i o n1 e n (tillfälligt
' is tjänstgörande i aktiva flottan, tillhör egentligen 1. reserven) : 
2 undervattensbåtar om 120 tons, 
2 undervattensbåtar om 240 tons; 

IV. Minläggningsgruppen: 
2 minläggningsfarlyg. 

V. Hjälpfartyg: 
2 transportfartyg. 

äldre slagskepp, 
a kanon båtar. 

B. l. reserven: 

C. Il. resemen: 

I. Svarta hafs-flottans skolafdelning: 
äldre slagskepp, 
transportfartyg, 

l a visofartyg. 

l L S v a r ta h a f s - f l o t t a n s r e s e r v t o r p e d b å t s
division: 
l O numrerade torpedbåtar. 
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Docka. Det officiella påbörjandet af den efter tronfölja
nn Alexej Nikolajevitch uppkallade torrdockan i Kronstadt, 
för hvilke111 förberedande arbeten utförts sedan 1908, ägde rum 
den 12 augusti. Dockans dimensioner äro :följande: 

längd 229 m., bredd 37 ,6 m., djup 10,7 m. 
Dockan kan utpumpas på 4 timmar. 

Norge . . 

Eslwderöfningar. Den norska öfningseskadern under be
fäl af konteramiral Dawes, och som till en början bestod af 
pansarfartygen Eidsvold och Harald Haarfagre jämte torped
afdelningen eller torpedkryssaren Valkyrian och 2 divisioner 
Lrrpedbåtar har under juli månad utfört befäls- och eskadet
öfningar i norra Norge. Därefter ha f va öfningar bedrifvits 
mellan Trondhjem och Kristiania. Från och med 15 augusti 
har eskadern varit förstärkt med kanonbåten Frithjof, jagaren 
Draug och undervattensbåten Kobben med kanonbåten Tyr 
som moderfartyg. Eskaderöfningarna synas i midten af sep
tember hafva afslutats med krigsöfningar hvarvid anfall före
le!gils mot Hortens örlogshamn. 

Fartygsmaterielem Den kombinerade militär- och bud
getkommitten h ar enstämmigt föreslagit att försvarsförenin
gens framställning om att af årets budgetsöfverskott (5 1

/2-6 
miljoner kronor) medel måtte afsättas till påbörjande af ell 
sjätte pansarfartyg. 

Torpedjagaren Draug har vid sitt leveransprof uppnått 27 
knops fart. Torpedjagaren Troll väntas afsluta sina profturer 
i slutet af september. 

4 premierlöjtnanter i norska marinen hafva erhållit sti
pendier (3 på 2,000 och l på 1,500 kr.) för att stuelera elektro
teknik och förbränningsmotorer vid teknisk högskola i Tysk
land i och för utbildning till undervattensbåttjänst. 
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Tyskland. 

Fartygsmaterielen. Slagskeppen af Helgolanclklassen 
hafva erhållit ett deplacement af 22,800 tons. De äro be
~tyckade med tolf 31 cm:s, tolf 15 cm. och tolf 8,8 cm. kano
ner. Farten skall vara 20,5 knop . De tre färdiga slagskeppen 
af denna klass hafva byggts på den korta tiden af 31 1

/ 2 :'l 
30 1

/ 2 månader. 
De under byggnad varande s1agskeppen af den nya Kai

serklassen lära likaledes erhålla en hufvudbestyckning af tolf 
~~ l cm. kanoner. 

Dreadnoughtkryssarna Moltke och Goeben ha.fva ett de
placement af 23,000 tons och skola göra 25 ,0 knops fart; deras 
bestyckning skall utgöras af tio 28 cm:s, tolf 15 cm. och tolf 
8,8 cm. kanoner. 

slagflottans fartyg skola förses med 150 cm. strålkastare 
med en uppgifven lysvidd om 7--:--9 tusen meter. 

Mindre kryssaren Ersatz Condor har sjösatts den 24 au
gw;ti och erhållit namnet Cöln. Under de sista 3 månaderna 
hafva följande jagare gått af stapeln: V 191 och G 196 och 197. 

Följande fartyg hafva strukits ur f.artygslistan: skolfarty
gen Nixe och Rhein samt hamnfartygen Comet och Meteor. 

Förutom 12 färdiga undervattensbåtar har Tyskland f. n. 
~/tterligare 14 sådana uneler byggnad, hvilka beräknas blifva 
fiirdiga till vintern 1912. Undervattensbåtarna hyggas dels på 
Germaniavarfvet i Kiel, dels på kejserliga varfvet i Danzig. 

Förslag har väckts att använda de gamla slagskeppen till 
h1stförsvar. Man ämnar i så fall bestycka två slagskepp af 
Si1~gfrieclsldassen m ed två 28 cm:s kanoner, ersätta den gamla 
hepansringen med modernaste Kruppansar och göra dem prak
tiskt taget nästan osänkbara. Om denna ändring visar sig 
fö:·delaktig, är afsikten att därefter äfven ändra två slagskepp 
n,f Brandenburgklassen. 

Vid nyligen utförda profturer har slagskeppet Thiiringen 
uppnått 21 ,1 knops , mindre kryssaren Cöln 26, 3 knops och 
torpedbåten G 194 34 knops fart. 
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Krigsöfningar. I de stora höstmanövrerna med tyska flot 
tan, hvilka ägt rum i slutet af atlgusti och början af september 
m l'mad deltoga förutom Hochseeflotte äfven en reservslag
skeppsdivision, bestående af Brandenburg, Wörth och de fyra 
slagskeppen af Kaiser-klassen. I allt deltogo 29 pansrade far
L~·g i krigsöfningarna. Öfningarna hafva ägt rum m ellan Trave
miinde och Svinemiinde och hafva ledts af högste befälhufva
ren för Hochseeflotte, amiral Holtzend orff. Den 5 september 
ägde en stor flottrevy rum inför kejsaren och österrikiske tron
följaren . 

England. 

1\olonialmarinema. Vid en i början af sommaren paga 
e:nde »riks konferens >> mellan centralregeringen och regeringar
ne i Englands kolonier har uppgjorts ett förslag till reglering 
af förhållandet m ellan moderlandets marin och de båda kolo
nialmarinerna. Detta förslag har redan förelagts Kanadas par
lament. Det tros att detsamma konuner att antagas såväl där 
:-.tiides som i Australien. Förslaget innehåller i hufvudsak föl
jande : 

a) Kanadas och Australiens mariner lyda uteslutande un 
der sina egna regeringar. 

b) Utbildning och handhufvande af disciplin skall vara 
den samma som i engelska marinen ; 

c) Kolonialmarinernas fartyg föra engelsk örlogsflagg, m en 
sill ege t lands nationalflagg såsom gös; 

d) Kolonialmarinerna erh ålla särskilda distrikt i närheten 
a f si l t ege t lands kuster ; 

e) Då kolonialmarinernas fartyg sändas utanför dessa di
strikt skall m eddelande däron'l a fgifvas hos amiralitetet och 
Englands utrikesdepartement gör nödig anmälan , därest ut 
Hin.lsk hamn skall besökas ; 
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f) England ställer till en början officerare och m anskap 
till kolonialmarinernas förfogande; 

g) Öfningar utföras då och då gem ensamt af moderlandets 
och koloniern as m ariner , hvarvid äldste sjöofficeren för be
ff. le l; 

h) Då uneler ett krig en kolonialmarin ställes till engelska 
t1•JHans förfogande, bildar el en en beståndsdel af engelska 
f!ut!an. 

Cthildning. Den nya gemensamma utbildningen för offi 
·cerare och ingenjörer har slagit alldeles fel i det att nästan 
ingt' n :1 f kadetterna frivilligt önskar blifva ingenjör och många 
af kadetternas m ålsmän förklara att de h ellre taga kad etten1 a 
ur sjökrigsskolan än att dessa skola tvingas blifva ingenjörer . 
För ögonblicket har man att välja mellan tvenne utvägar för 
att komplettera behofvet af ingenjörer : endera öfverföra så
dana fr ån handelsmarinen eller befordra förtjänta ,~\varrant: 
·officers till ingenjiirer. Det tros att man kommer att välja 
den senare utvägen och skall i så fall särskild m ess upprättas 
för ingenjörerna. 

/{rigsöfningar . I slutet af juni och början af juli ägde ell 
par större m anövrer rum med engelska flottan. 

Den förra , i hvilken cleltogo samtliga lätta fartyg i hem 
Jandsfarva lten, jämte l , 2 och 3 divisionernas pansarkryssare, 
omfa ttad e en blockadöfning mot Irlands S.W.-kusl. 

Den blå försva rand e styrkan s lod under befäl af konter
amira l Bayly och bes tod af: 

l pansarkryssare, representerande hufvuclstyrkan = 12 
Dreadnough ts , 

2 pansarkryssar e, r epresenterande 6 dylika, 
12 mindre kryssare, 
3 minkryssare, 
78 jagar e, 
5 unclervallensbåtar. 
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Den röda blockerande flottan fördes af konteramiral \Var
rendon och bestod af: 

l pansarkryssare, representerande hufvudstyrkan = 18 
Dreadnoughts, 

4 pansarkryssare, 
9 små kryssare, 
50 jagare. 
Blå ansågs blockerad i hamnarna på Irlands S.W.-kust 

där kustfästningarna voro så starka att röd ej kunde angripa 
dem. 

Öfningarna räckte tre dagar från den 29 juni till den 
l juli. 

Första natten formerade sig blå små kryssare och jagare 
på söklinje med kurs W.S.W. för att söka röda lätta strids
krafter, hvilka formerats i grupper om 6 jagare oc.h 1 kryssare. 
Sammanstötningar ägde rum på flera punkter, hvarvid 1/ ~ af 
blå styrka ansågs försatt ur stridbart skick. Röd ansågs 
hafva lidit ännu större förluster. Den 30 bryter blå pansar
kryssare, minkryssare och undervattensbåtar ut i 2 grupper, 
hvarvid den ena gruppen blir försatt ur stridbart skick, den 
andra däremot lyckas komma ut för att hota röd handel. 

Natten den 30 juni--l juli bryter samtliga blå stridskrafter 
i1t, hvarvid blå jagare lyckas så sysselsätta röda att blå hufvud 
~Lyrka obemärkt utkommer och kan den 1 juli hota röd han 
del. Blå ansågs därmed hafva utfört sin uppgift. 

Enligt en källa skola blå undervattensbåtar hafva gjort sto1· 
nytta under denna manöver. 

Den 3 och 4 juli ägde stora taktiska manövrer rum. 
Amiral Bridgeman förde den 3 juli röd styrka, bestående 

af hemflottans 1. och 2. division, 2. kryssareskadern och ö 
andra kryssare till strid mot blå flotta, stående under befäl 
af prins Louis af Battenberg och bestående af 7 slagskepp 
l illhörande hemflottans 3. division, atlantiska flottan och 1 :a 
och 5 :e kryssareskadern. Röd flotta lämnade tidigt på mor
gonen den 3 Torbay och vid samma tid afgick blå flotta 
från Falmouth. Båda sidornas kryssare kommo snart i kon-

l 
l 

J 
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takt och strid med hvarandra, hvarvid nem af dem försattes. 
ur stridbart skick. Därefter förenade sig kryssarue med huf
vudstridskrafterna, hvilka med stor hastighet närmade sig 
hvarandra. Efter att i två timmar hafva manövrerat för att 
erhålla ett fördelaktigt begynnelseläge delade amiral Bridgeman 
slutligen sina stridskrafter och angrep fiendens tete och kö .. 
under det att kryssarue samtidigt insattes i striden. 

Följande dag den 4 juli fördes vid en liknande strid röd 
och blå styrka af respektive viceamiralerna Cal1aghan och 
Jellicoe; striden varade därvid endast 40 minuter. 

Fartygsmateriel. Af under byggnad varande slagfartyg 
väntas slagskeppen King George V löpa af stapeln i oktober,. 
Centurion i november och Ajax i dece111ber 1911. 1912 1 Ja
nuari går slagskeppet Audacius af stapeln och i februari slag
kryssaren Queen Mary. 

Slagskeppet New Zealand har blifvit omdöpt till Caledonia 
för att förhindra förväxling med den den 1 juli sjösatta slag
kryssaren N e w Zealand. 

Kryssaren Falmouth har vid sin proftur uppnått 27 knop ~; 
fart, kryssaren Dartmouth 25, 0 knops fart. 

Af de 20 jagare på 1911- 12 års program hafva 13 be
ställts hos olika firmor. Deplacementet säges skola blifva 
920 tons, farlen 33 knop. Dessutom har Thornycroft erhållit 
hesLällning på en jagare, h vilken förutom turbinmaskiner ska 1.1 
förses med Dieselmotorer, afsedela speciellt för marschfarter 
(tmder 15 knop). 

Jagarna Sandfly och Hind löpte af stapeln den 26 och 
28 juli. 

J::;garen Ferret af samma klass gjorde vid sin proftur 30· 
knop i stället för kontrakterade 27. 

~ndervattensbåtarna af L -klassen, h vilka erhålla ett de
plaeem_ent af 800 tons, skola förses med en i fartyget nedtag
bar kanon. 

Haverier och olyckshändelser. I slutet af maj kolliderade· 
t~ ~.m för Portland slagskepp·: t Bellerophon och slagkryssaren 
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Inflt:ll.ible. Kollisionen synes hafva ägt rum med 3 knops fart. 
Hellerophon erhöll nästan inga skador, Inflexible däremot ett 
.större hål i förstäfven under vattenlinjen. Reparationen, hvil
ken forcerades, tog 10 dagar i anspråk. 

Under krigsöfningarna inträffade ett flertal haverier och 
olyckshändelser. 

6 jagare af Acornklassen sprungo under gång mot hög sjö 
till följd af vibrationerna läck och måste gå in till Portland för 
att reparera. Denna reparation synes emellertid ej hafva varit 
tillräcklig, ty å fyra af båtarne, hvilka därefter utgingo för att 
verliställa artilleriskjutningar, sprungo ånyo nitarne och läc
kor uppstodo. Samtliga 6 båtar skola nu dockas och under
gå en grundlig reparation. 

Under kolning dödades å slagskeppet Prince of Wales 
1 och sårades svårt 8 man. Genom giftiga gaser kväfdes i 
en kolbox ombord på slagskeppet Superb 3 man oeh på slag
skeppet lllustrius sårades vid en kolgasexplosion 3 man. 

Frankrike. 

Enligt >> Monileur de la flotte » skall under 1912 jämlikt 
flott-utrustningsförslaget följande förbandsindelning vara gäl
lande. 

I:a Eskadern. 

6 slagskepp af Danton-klassen. 

l : a l ä t t a d i v i s i o n e n, 
3 pansarkryssare, hvaraf 2 af Edgar Quinet-klassen och 

Ernest Renan jämte l reservpansarkryssare. 

l : a L o r p e d e s k a d r i l j e n, 

6 jagare jämte en jagare såsom minläggare. 

l 

r 
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I I :a Eskadem. 

6 slagskepp, af hvilka 2 af Patrie- och 4 af Veriteklassr.n 
j ~imle l i reserv , 

l l : a l ä t t a el i v i s i o n e n, 
3 pansarkryssare af Conde-klassen. 

l I : a t o r p e d e s k a d r i l j e n, 
6 jagare. 
Samtliga dessa fartyg skola förläggas till Medelhafvet oeh 

haha full bemanning. 

II l: e Eskadern. 

6 slagskepp, af hvilka 3 af Charlemagne-klassen, samtliga 
med reducerade besättningar. 

l I I : e t o r p e d e s k a d r i l j e n, 
6 jagare jämte l jagare såsom minläggare, alla med full 

bemanning. 
3:e eskadern och 3:e torpedeskadriljen äro afsedela för 

Kanalen. 
Öfriga {artyg fördelas till olika hamnar, skolor och ut

rikes farvatten, hvarvicl torped- och undervattensbåtsflottiljenu 
:-;kola hafva följande förläggning: 
Dunquerque: 

3 jagare, 
18 torpedbåtar; 

.Caluis: 

l jagare, 
4 undervattensbåtar; 

Cherbourg: 
i jagare, 
några torpedbåtar, 
l i undervattensbåtar; 

Bres/: 
2 jagare, 
27 torpedbåtar, 
11 undervattensbåtar; 
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J.orient: 
l jagare, 
11 torpedbåtar; 

Rochefort: 
l jagare, 
11 torpedbåtar, 
9 undervattensbåtar; 

To ulan: 
2 jagare, 
29 torpedbåtar, 
17 undervattensbåtar; 

Oran: 
6 jagare, 
4 undervattensbåtar; 

Bizerte: 
2 jagare, 
27 torpedbåtar, 
12 undervattensbåtar; 

Scägon: 
4 jagare, 
9 torpedbåtar, 
4 1mdervattensbåtar. 

Fartygsmateriel. De nya Dreadnought-slagskeppen Prn·i s 
och France skola byggas i resp. La Seyne och Saint Nazaire . 

Vid prof med slagskeppet Voltaires kanoner erhölls med 
30,0 cm.-kanoncn en eldhastighet af 27 s. pr skott. Ladd
ningsticlen vid 24 cm. kanonerna var 16,6 s. i stället för kon
trakterade 20 sek. Med ett 24 cm. clubbeltorn sköts på S 
min. 32 skott. 

Följande tre jagare hafva under sommaren sjösatts: 
Enseigne Henry, Bouclier och Dague. 
Vid proftur med jagaren Casque uppnåddes 34,0 knops ,. 

med jagaren Fourche 33,8 knops fart. Kontrakterad fart ym-
31 knop. 

j 

l ·, 
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I Ihaj sjösattes imclervattensbåten Faraday, i juni uneler 
Yaltensbåten Beriwuilli och i augusti undervattensbåten Fri~ 
·maire. Samtliga dessa undervattensbåtar äro af Pruviöse-typ. 

Följande fartyg hafva strukits från fartygslistan: 3 :e kl. 
:kryssaren Lalande, torpedbåtarue Tourbillon, Capitaine Cuny, 
N :ris 17 5, 223, 243, 128 och 138 samt 5 vedettbåtar. 

Aviatik. Franska marinministern har för afsikt att upp
Tälta en särskild flygafclelning vid marinen, hvilken skall stäl
las under befäl af elen kände capitaine de frecrate DaveluY. t> •• Flygskolan skall förläggas till Toulon, där en grund vik skall 
tjäna som flygplats. 

Vid försök med trådlös telegraf å aeroplan har en clist. 
af 40-60 km. uppnåtts. 

Vid försök med att upptäcka undervattensbåtar med aero
plan har det visat sig att sådana från 500 m. höjd lätt kunn:1 
iakttagas, då de befinna sig 20 m. under vattenytan. 

Österrike. 

Personal. Den österrikiska sjöofficerskåren, som f. n . 
-består af 637 oficerare, och de civilmilitära kårerna; som. om
fatta 702 civilmilitärer, skola under de närmaste åren ökas m ed 
148 platser, af hvilka de flesta komma på sjöofficerarna. 

Underofficers- och manskapsstyrkan, som f. n. består af 
1'1,,328 man skall till 1916 uppbringas till 18,500 mam 

Genom den nya värnpliktslagen, som träder i kraft 1912 
höjes rekrytkontingenten .från 4,000 till 6,000 man. Tjänslc
tiden i marinen ändras ej genom denna lag. Den varar 1 ::\ r 
jämte 5 år i reserven och 3 år i sjövärnet. 

Fartygsmaleriel. Slagskeppet Zrinyi har afslutat sina prof 
turer och ingått i aktiva eskadern. 



-520-

Slagskeppet af Dreadnought-typ Viribus Unitis sjösattes. 
den 24 juni i Triest. Dess systerfartyg Kaiser Frans Josef, 
som bygges i Pola, väntas skola sjösättas i oktober.. Det tredj e 
fartyget af samma typ Tegettoff bygges p å den genom Viribus 
Unlitis stapelaflöpning ledigblifna stapelbädden. Enligt Nau 
ticus få dessa fartyg ett deplacement af 22,000 tons , skola 
göra en fart af 20 3

/ 4 knop och erhålla en bestyckning af tolf 
:30, 5 cm., tolf 15 cm . och aderton 7 cm. kanoner. 

Torpedbåtarna 33, 34, 35 , 38, 41, 42, 43, 46 och 47 hafY:t 
strukits ur fartygslistan . 

Italien. 

Fartygsmateriel. Den l O augusti löpte Dreadnought-slag
skeppet Conte di Cavour af stapeln. Detta slagskepp får ett 
deplacem ent af 22,700 tons, enr fart af 22 knop och skall be
s tyckas med tretton 30,5 cm. kanoner, aderton 12 cm. k ano;1 cr 
och fjorton 7 ,.1 cm . kanoner. 30," cm .-kanonerna ~i ro uppställ
da i tre trippel- och två dubbeltorn. Andra och fjärde tornet 
ä r o dubbeltorn och skjuta öfver första och femle tornet. 

Conte di Cavour är försedd med tvänne akterroder place
r ade det ena bakom det andr a . 

Den 19 a ugusti löpte den lilla kryssaren Quarto af stapeln. 
ur fartygslislan. 

Torpedbåtarna 89, 95, 109, 127 och 129 hafva struki ts 
Pansarkryssaren San Giorgio, hvilken den 12 augu sti gick 

på grund ut anför Neap el har den 15 september efter ihärdiga 
anstri.ingningar blifvit flottagen. 
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Drahtlose Telephonie bei der Kriegsmarine 
Untersuchungen iiber die \<Viderstandszu

nahme von Drahtlitzen bei schneJlen elek-
trischen Schwingungen . .. ..... ... . 

Die geographische Längenbestimmung mit-
tels drahtloser Telegraphie ............. ...... . . 

H ertzsche Signale zur Zeitbestimmung und 
zur Messung von geographischen Längen-
unterschieden . ...... ....... ... ......... . . ......... . 

Leitvermögen de,; Oberfl.äck enwassers der 
Nordsee ...... . ............. . ........... . .......... . 

Handelsflottan och kolonialväseildet. 

Vor skibsfart paa Staterna 1910 ....... . .... .. . 
'J'he Revival oE the American Mer chant 

Marine .......... . ....... ..... ................. . .... . 

segelfartyg med auxiliärmaskin . ·· ·· ···· ... .. . 

Sjöolyckor. 

Unterseebootsunfälle unter besonderer Be 
rii.chsichtung des Unfalls au f »U 3» ..... . 

L 'accident du .Rubis• ... .. 
.Angpanneexplosion i passagerareångare 
Olyckor å undervattensbåtar .. .. .... ... .... . 
L'!\chouage du »San Giorgio " .. ..... . ....... .. . 

Hälso- och sjukvård . 

l M. R. , sid. 970, 

J. d. T. T., sill. 5G l . 

J. d. T. 'I., sid. 618. 

J . d. T. T ., sid. G28. 

J. d. T . T. , sid. G36. 

N. T. f . S., sid. 240. 

P . U. S. N. L, sid . 563. 
N. T., s id . 295. 

l'vi. R., sid. 83J . 
M. d. l. F . N:o 32, sid. 4. 
T. M., sid. 201. 
N. T., sid. 337. 
Y. , sid. 538. 

Das Lazarettschiff... ...... .. . . . . . . M . .R. , sid . 868. 
Die gymnastische ansbildung der amerika-

ni schen seekadetten an der Marin eschale 
zu Annapolis .. . .. 

Rättsväsende och författningar. 

.Pour ou contre la declaration de Londres .. 
Schutz- und Rechtsverhältnisse der Hoch-

seefisch erei ...... ... ........ . . ............ .. . .. .. . 
~ågra reflektioner angående ändrad e ~e

stärnmelser i navigationss koleundervls
ningen och fartygsb eflilsförordningen . 

La proprete et l'hygi ene a hord des navires. 

M. R., sid. 967. 

R. M., del 189, s id ~ 665 .. 

M. R., sid. 1107. 

T. M., si d. 199. 
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Die Pläne einer Eisenbahnlinie nach Indien 

und die Anssichten ihrer Verwirklichung 
U ber die Trockenlegung des Vereinsstaaten 

Schlachtschiffes •Maine • . .. ............ . . ...... . 
I slam und osmanisch es Re ich ...... . .. . ... .. .. 
Bofors . . .. ......... . ... ... ...... . ..... ............. ... . 
H vor maa Noostkommenderendes Plads voore 

i vore Kystforsvarsskibe under Kamp? .. . 
Krigsfångar i Sverige åren 1808 och 1809 .. . 

M. R., sid. 884. 
N. T. f. S., sid. 209. 

P. U. S. N. I., sid. 425. 

R. M., del 190, sid. 123. 

M. R., sid. 1001 . 

M. G. S., sid. 1088. 
M. G. S., sid. 1097. 
D. T. f. S., siil. 278. 

D. T. f . S., sid. 303. 
K V. A. T., sid. 361. 
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Använda förkortningar: 

A. H. = Annalen der Hydrographie und Maritimen Meteorologie . 

. A. T . = Artilleri-Tidskrift . 

. A. N. G. = Army and navy Gazette. 

D. T. f. S. = Tidskrift for Sovresen, Dansk. 

E. = Engineer. 

Eg. = Engineering. 

K. V. A. H. (T.) = Kungl. Krigsvetenskapsakademiens Handlingar (Tid

L. ] \L F. 
I. M. 
J. d. T. T. 
J . R. S. I. 
J. R. A. 

skrift). 
= La Marine Fraw;aise. 

= Illustrerad Militärrevy. 

= Jahrbuch der drahtlosen Telegraphie und Telephoni E> . 

= Journal of the Royal United Service Institution. 

= The Journal of the Royal Artilleri. 

M. d. l. F . = Moniteur de la Flotte. 

M. R. = Marine-Rundschau. 

M. G. S. = Mitteilungen aus dem Gebiete des Seewesens. 

N. = Nauticus. 

N. M. = The Nautical Magazine. 

N. T. = Nautisk Tidskrift. 

N. T. f. S. = Norsk Tidskrift for Sovres en. 

P. U. S. N. I. = Proceedings of the United States Naval Institute. 

R. A. = Revue d'Artillerie. 

R. M. = Revue Maritime. 

Ri. M. = Rivista Marittima. 

S. A. = Scientific American. 

S.N.m. T. K.= Svenska Nationalföreningens mot Tuberkulos Kvartals 

skrift. 

S. T. H.I. S. = Svensk Tidning för Handel, Industri och Sjöfart. 

T. F. = Tidskrift i Fortifikation. 

T. H. = Tidskrift i Militär hälsovård. 

T. M. = Tidskrift för Maskinister. 

T. T. = Teknisk Tidskrift. 

U. S. G: = United Service Gazette. 

Y. = Le Yacht. 
V. F. = Vår Flotta. 
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Rustade och till rustning anbefallda sjöstyrkor 
och fartyg. 

S0 4 :e hä ftet med följ ande förändring-ar : 

~ edanstående expeditioner hafva afslutats : 

Skeppsg-osseafclelningen. 
Kustflottan. 
Skola ombord för sjökadetter. 

Skolesl..::a.dern.. 

Pansarbåten Thule. 

I st . f. kaptenen Holmgren har kaptenen Leche kommenderats 

såsom sekond ; såsom fartygsing-enjör h a r kommender ats marining-enjör 

Halldin. 

I~a.rlskron.a. rekryta.:f'deln.in.g. 

Pansarbåten Tapperheten. 

I st. f. löj t nanten Berg-man har kommenderats unelerlöjtnanten 
H allström. 




