1920.
83:e årgången.

Häfte N:r 6
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Några reflexioner över marinens förenklade redovisningsväsende särskilt med
avseende på varvsfö rhållanden.
År 1918 infördes en fullständi g omläggning av marineJ!S redovisningsväsende i hold öringshänseend e med
angivet syfte att vara en förenkling av dittills använd bokföringsmetod . Det till och med å r 1917 anvä nda förfaringssätt et , att KMF b estämde numm er å de bokföringstitlar, vilka av unel erlydande myndigheter skulle användas, utd ömdes n ämlige n av tillkallade s. k. sakkunniga.
I ställe t skull e användas samma t it lar i KMF :s och uneler
dem lydande m yndigh ete rs bokföring. De anvisade t it larnas littera skulle , b eträffande ordinarie och extra or dinarie anslag, hänföra sig till motsvarand e littera i den
för året gällande staten för femt e huvudtiteln. Beträ:ffand e reservationer och fonder m . m. bestämde KMF littera. Härige nom skull e direld fr ån de und erlydande
myndigheternas månatliga kassarapport er de olika ans l a~
gen b elastas i KMF, varige nom m an avsåge att erh ålla en
så att säga god överblick över huru ett visst anslag vid
var j e m ån aelsskifte stod. Gen om detta förfarings sätt er h ölle man visserligen i slutet av varje m ånad en överblick
av vad so1n var utgivet ell er influt et på ett visst littera
vid samma månael s början, men huruvida elen åt er stående del en av lit ter ats behåll ning ve rklige n var clispo niTidskrift i Sjöväsendet.
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bel kunde dock ej avläsas, då huvudb oken ej giver upplysning, om något av de anvisad e medlen vore för visst
ändamå l elispone rat eller ej. En dylik överblic k kan
nämlige n ej direkt ur KMF :s huvudb ok erhållas , utan
måste i sådant fall denna jämföra s med elen inom ämbetsver ket förda s. k clisposit ionsbok en.
En naturlig följd av detta är även, att vid bokslut et
icke kan avläsas, vad som verklige n finnes disponib elt
av anslag, elisposit ioner ell er fonder, utan bibringa s man
en fullt felaktig uppfattn ing av vilka medel, som i verkligheten finnas kvar. Likalecles upptage s icke heller i
samma huvudb ok något värde på de olika förråden , som
finnas inneligg ande å statione r, varv eller fästning ·ar och
vilka väl få anses vara något värda.
Seclan det nya bokföri ngssyst emet nu varit i verk samhet uneler ett par år har man från varvssy npunkt
något så när kunnat bilda sig ett omdöm e om detsamm a.
Systeme ts bärande grundpr incip att verka förenkla nde på
redovis ningen och bokföri ngen synes doch: icke uppfyllt s,
utan har det snarare sökt åstadko mma förvirri ng och
oreda i bokföri ngen å varvscle parteme nten.
Den granskn ing av detta påståen de, som här nedan
framför es , torde till fullo kunna visa detta.
Före år 1918 anvisad e KMF för varsche ferna ett.
titelnum mer i samban d med anbefal lande av ett visst arbete och föreles sederm era kostnad erna på denna titel
ända till dess att arbetet var avslutat , då vederbö rande.
myndig het ägde anmäla arbetet avslutat och att samtlig a
kostnad er voro bestride la ävensom uppgift på totalkos tnadens belopp. I samma uppgift skull e även angivas ,
huruvid a något visst belopp var anvisat och i så fall dettas.
storlek så att man omedel bart kunde se huruvid a behållning eller brist förelåge . Genom de månatli ga kassarapport erna erhöll KMF uppgift på de olika titlarna s ställning, varigen om kostnad erna för ett visst arbete kunde.
överblic kas. Om elitremot för arbetets utföran de had e.
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anvisats en förskott stitel ( 391) ställde sig förhålla ndet
annorlu nda. Uppgift på förskott stitelns ställnin g ingavs
nämlige n enelast i början av varje år till KMF, vareftet·
de olika anslage n m. m . kunde vederbö rligen belas tas,.
vilket som regel ej hann verkstäl las föreän tidigast i april
månad. Belastn ingen på ett anslag, varifrån anvisats
medel för utförand e av ett arbete på förslwtt stitel , kunde
såltmeJa ej m ånatlige n avläsas. Detta innebar givetvis
en stor och betydan de olägenh et, men hade använda ndet
av förskott stitlar uneler de senare årens lopp inskrän kts
och ersatts genom anvisan de av ett titelnum mer , varigenom dessa senares antal avsevä.et ökats .
Efter år 1918 anvisar KMF, i samban d med varje
arbete, som drager kostnad er, elen titel , som i verklig heten skall betala arbetet. För ett arbete, som hinner
avslutas inom samma år anvisni ngen gjorts, erbjude r sig
icke några svårighe ter. Dessa börja för st, när ett ·arbete skall pågå under flera år och detta av följande orsak.
De i "Uppgif t å marinen s anslag och räkensk apstitla r för
år 19 ...... " angivna littera skola för varj e år följas. Om
vid den na upp gifts eller rättare sagt " statens för femte
huvudti telns" uppgöra nde iakttage s att samma anslag
hade samma littera skulle allt vara gott och väl. Så iir
dock långt ifrån fall et. Vid en jämföre lse mellan uppgifterna för åren 1918, 1919 och 1920 jämförd a, där
så låter sig göra, med 1917 och förut använda titelnum mer, komme r man till ett nedslåe nde resultat . Det fin nes anslag, hänföra nde sig till staterna , vilka för varje
år byta littera och en hel del, som endast en ell er annan
gång givits tillfälle att byta. Endast några få, vilka i allmänhet icke beröra varven, haya år från år samma littera.
Detta förhålla nde äger i allmänh et icke rum med de undlilr reservat ioner, fonder och förskott (R. S. & rr. ) uppförda titlarna, vilka, sedan kvarvat; ande behålln ing å an slagen till reserva tioner överfört s, icke byta numme r så
länge de komma till användn ing.
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Uppgif t på anslag m . m . av ovan angivn a slag f1·amgå av bifogad e tablåer I, II och III.
Såsom av dessa tablåer framgå r slöfta anslage n littera liksom kamele onten skiftar färg. Huru detta närmare inverk ar på bokför ingen å varvsd epartem enten skaJl
nu visas.
Sedan VO erhålli t order om ett arbetes utföran de
sändes handlin gen till vederb örande depart ement med
påteck nad resolut ion och angiva nde av titel. På denna
handlin g grunda r sig seelerm era edorde rliga arbetso rder
ell er rekvisi tioner och därav fö lj ande arbetsk ort m. m.
När nu arbetet utföres uneler flere på varand ra följand e
år måste vid varje års början icke avsluta de arbetsorcleJ'
m. m. återgå till resp. departe mentsk ontor för ändrin g av
titeln. Samma ändrin g m åste även göras i arbetso rcler boken. Samtli ga dessa handlin gar komma därför att
förete en brokig blandn ing av titlar , vilket väl icke kan
sägas vara i överen sstämm else med god ordning . Påpekande i detta hänsee nde, beträff ande ändrin g och över strykni ng i arbetso rderbö cker h ar även av inspek terande
myndig het (MO) gjorts. Några exemp el må anföras
d e l s på årligen använd a ordinar ie anslag stitlar, som
ändra numme r el e l s på extra ordin arie anslag. De olika
littera angiva s för åren 1917- 1920.
D 24 c
D 24 c
D 28 c
412
D 21 ad
D 20 ad
D 25 ad
186
R 127 el
R 127 d
E 24 d
583
R 133 d
el
133
R
d
5
L
472

244
599
590

D 10 f
D 10
L 2 c

D
D

11 f
11 l
1 c

R 155 f
R 155 l
R 178 c

- .K
a exemp len m å vara nog såsom
anförd
ovan
här
De
en måland e bild av förenk giver
vilken
en axp locknin g,
lingen.
En annan olägen het, som kan och även måste inträffa såväl inom elen central a som elen underly dand e

bokför ingen är följand e. KMF anvisar i medio av de cembe r månad en titel för utföran de av visst arbete.
Denna handlin g konune r icke VO tilhand a förrän sista
dagarn a i m ånaden , varefte r resolut ionen dagtec knas
första dagarn a av j anuari med anvisan de av i skrivel sen
angive n titel. Vid årsskif tet har denna emelle rtid mö jligen ändrat littera och ligger häri en given källa till
misstag . Rättel se kan visserligen vara på varvet iakt tagen, men säkerh et finnes variren härför eller att rättels e göres i KMF vid införan det av elen gj orda anvis ningen i clisp osi tionsbo ken.
Vad skulle nu hindra de höga m yndigh et er , som
uppg öra statern a och upp giftern a att liksom fallet är m ed
R. S. & T.-titla ma även beträff ande övriga titlar för or dinarie och extra ordinar i e anslag iakttag a en viss kon sekven s och låta samma anslag, hela ticlen det finnes
av Riksda gen anvisat , hava kvar samma littera och nummer. Mig synes detta icke möta oövers tigliga hinder ,
om än en med förhåll andena ob ekant vid b etrakta nde
av enbart statern a skulle göra elen anmärk ningen att
några numme r fatta s. En bidrag ande orsak t ill det att
det icke redan är genom fört l~an nog sökas i elen obekan t skap med särskil t varvsfö rhållan den, som de person er,
vilka d e l s upp gjort förslag et till redovi snings sättet
el e l s årligen uppgör a stater och uppgif ter, äga. Det
är väl dock icke för de tillfälli ga keitike rna, som sta terna uppgör as, utan föe vederb örande myndig heter i
första h and och deras arbete skull e i hög grad uncleelättas om här ovan påvisad åtgärd vidtage s.
Bokför ingen skull e h ärigeno m verklig en kunna bliva
förenk lad , men en elylik åtgärd är kanske alldele s för
enkel och praktis k för att vinna beakta nde.
Vad man i första rumme t borde tänka på är, att de
ordinar ie anslage n, som ju årligen ännu så länge återkomma , åtmins tone finge sina b estämd a littera och num· mer.
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Under littera D och F omfattande anslagen till flottan och kustartilleriet borde för de olika underavdelningarna bestämmas vissa nummerserier, så att man allti d
omedelbart kunde veta till vilken underavdelning ett anslag hörde . En uppdelning kunde exempelvis göras p u
följande sätt.
Avlöning 1-9 .
Intendentur 10-19.
Nybyggnad och unelerhåll 20-39.
övningar 40-49.
Artilleribehov 50-69.
Torped- och gnistsignalväsende m. m. 70- 89.
Minväsende 90- 99.
Om en dylik uppdelning gjordes, torde detta i hög
grad unelerlätta arbetet för bokföring och redovisning.
Då med nästiiistundande år stater för en gemensam
försvarshuvudtitel slmll uppgöras, syn es det vara ändamålsenligt, att redan från början taga undel' noggrant
övervägande, huruvid a icke en ovan angiven praktish:
åtgärd vore ur bokförings- och ordningshänsyn synneeligen lämplig.
Saltsjöbaden

februari 1920.
H. Cronsledt.

Bil. 1.
Tablå
över anslag. vilka bytt littera 4 gånger under åren l 9 l 7- l 920.

..

1919

1920

D 14

D 12

DJO

D 25

D 20
D 22

11:117

1918

215
150-187
189
636

D 27
E 17

637
662

E 19
E 20

203
201

H 11

E 16
G 12

H 13
H 14

G 14
G 15

D lO
L 2

D 11

198
244 m. fl.
59{)

E 12
E 14

K l

D 21
D 23
E 10
E 11
E 12
Gll
G 13
G 14
R 155
R 178
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B il. 3.

Bil. 2.
Tablå
över a nslag, vilka by tt littera endast
1918- 1920.

Tabl å
över anslag, vilka bylt littera 3 gå nger und er åren 19J 7 - - 1920.
1917
40 m .
785
-

l

fl.l
l

410-4 13
627

fl.

l

l

1919

l

1920

Il

1917

l

fil

191 8
D 16
D 17

l

1919 1 1920
1918

l

lR

95
R 96

R 95

D 18

D 8
D 18

532 m .
435

D 26

D 21

D 22

261

D 21

D 28

D 24

D 24

246

D 36

R 100 R 100
R 106 R 106

E 3

E 3

245

D 39

R 108

R 108

-

R 109

-

-

D 9
D 24

E2

D 9

R 96

E 6

E 7

E ö

477

D 40

R 109

-

E 21

E 17

E 13

557

D 47

197

H 2

G 2

G2

248

Ell

R 115 R 11 5
R 119 R 119

199
196

H 6

G5

G5

801

E 12

629 m .

R I2ii
R 126

F 2
G 18
T 37 a
T 28
T ll
T 81
T 91
T 95
T ~~
R 90
R 91
R 92
R 97
R 101
R 103
R 104
R 105
R111
R 11 2
R 1 14
R 11G
R 117
R 11 8
R 122
R 124

F 2

F 6

R

1 2~J

R 129

H 183

R 130

R 130

G 17 a

L 6

R 13 -1

G 17 b

L 37

R 135

R 134
H, 135
R 157

F 5

-

R 1'20 R 120
R 121 R 121

-

E 24

R 127

R 127

-

-

H 16

G 16

720

E 25

-

H 3

H 3

228

L 4

R 128 R 128
R 132 R 132

HS

H5

1222 ~-

219

H 10

H 8

H 13

Hll

-

D 15

R 94

R 94

-

l

l

D 11
D 12

D 29

R 133 R 133
R 162
D 25

D 30

D 26

R 163

D 18

D 31

D 27

R 164

D 22

D 331 D 28

R 165

D 32

D 13

l

D 34
D 35
D 42
D 43
D 45
E 8
E 9
D 49
E 14

l

1920

R 126

583

-

l

R 125

789

-

1919

E 22

G8

H6

l
E 23

G 12

H 9

l!H8

D 30

G8

-

Il

D 25

G 13
G 17

fl.

1920

D fl4

H 12

L 5

l

D 29

H 8

I 3
I 7
I 8
I 9
I lO

1919

-

-

-

l

-

E 13

204-209

l

1918

gå ng und er åren

E 16

G 17

G 17 c

-

D 13

G 17 d

-

D

J~

R 158

-

D 15

R 159

G 17 e

!

G 17 f

--

D 17

R 1.60

G 17 g

-

D 18

R 16 1

R 90

-

D 30

R 166

R 01

-

D 31

R 167

R 02
H, 97

-

D 32

R 1G8

-

D 33

R 169

R 101

-

D 35

R 170

R ! 03

-

E Il

R 171.

R 104

---

E 19

R 17 2

R 105

E 20

R 17 3

R 111

·-

E 21

R 11 2

-

F 3

R 174
R 175

R 114

-

G 11

R 176

R 11G

-

G 21

R 177

R 117

-

K2

R 179

R 11 8

-

R 86

R 122

-

T 60 bg

R 124

-

'r 60 bl

s
s
s

m. fl.

129
132
133

f

i

-
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När engelska flottan hissade den
röda flaggan.
En historisk psyko logis k stud ie.

Uneler Englands krig med elen franska r evolutions regeringen inträffade 1797 det sannolikt allvarligaste
myteri, som för e ryska och tyska flottorna s revo lter under värld skriget ägt rum i n ågo n m arin. De upprorislm
behärskade uneler lång tid elen viktigaste delen av fl ottan,
och land et låg öppet föt' fientlig invasion. Det är om
detta läge, en engelsk historieskrivare säger: " Aldrig h a r
i Englands långa historia funnits en tidpunkt, då faran
varit större" .
De fall då disciplinlösh eten lett till öppen revo lt i
större omfattning ä ro visserligen i civiliser ade länder
" ganska sällsynta, men h ändelsefö rloppet vid dessa är likväl av stort intr esse, ty det visar dels or sak erna till och
den märkvärdigt re gelbundna u tvecklingsgån gen vid disciplinära missfö rhållanden, dels huru elylika kunna mota ebetas, om de i tid b eaktas. Ett studium av de stora
revolterna 1797, 1917 och 1918 visar, att skiljaktigheterna mera äro att hänföra till bisaker, unel er det att d e
avgörande faktorerna varit förvånansvärt likartade. I
viss mån är ju detta också att vänta. Materielen ä r vis serligen olika, behandlingen likaså, men m änniskorna äro
till sin natur desamma, och -vid uppträden av nu n ämnt
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s lag ä e det fr amförallt psykolo giska faktorer, som fälla
utslaget.
Ett gemensamt drag för a lla svårartade indisciplinäea rörelser är, att de aldrig uppko mma p lötsligt utan
utgöra resultatet av ett ganska lån gvari gt arbete . Ut brott en föregås vidare av tydliga varningar . Man kännet'
sig för, hur långt man vågar gå, och m yndighete rnas samt
·e nskilda befälhavar es tillvägagångssätt bli avgörand e för
den vidare utvecklingen. Det är egendomligt no g ej så
m yck et b efintlighet en av missfö rhålland en so m fastmer
tron att sådana förefinnas, vilken är det avgörande vid
utbrottet av revolter och r evolutioner, och denna tw för utsätter i regel en före gående systematisk agitation.
De engelsk a skepp sb esättningarna h ade vid denna
tid en synnerligen brokig sammansättning. En engelsl.;
historil\e r säger härom: Flottan var ofta en tillflyktsort
för föro lyckade individ er; en annan kategori utgjordes av
med tvång vä rvat folk (pr essat), och slutligen funno s
m ånga rekryter fr ån trakter, där sociala och politiska
missförh ållanden drevo invånarna fr ån h embygden. Det
ä r u tan vidar e klart, att sålunda sammansatta b esättningar skulle vara synn erli gen svårhanterliga och ställa de
största krav på befä lsperso nalen. Det syn es emell ertid
också ovederl äggligt, att dessa krav ej alltid kunnat fyllas. Beh andlingen m åste efter vår uppfattning betecknas
som h änsynslös och brutal samt framför allt ojämn, vilket ur disciplinär synpunkt kanske var det farli gaste.
En engelsk historiker säger: Flottans disciplin eller
rättare sagt brist på disciplin är en av p erio dens sm ä rtsammaste företeel ser . Under en lån g föl j d av år före det
stora utbrottet 1797 h ade disciplinen varit dåli g, och enstaka myterier h ade ägt rum. På så sätt had e småningom
skapats den anda, som är en nödvändig förutsättning för
revolter. Ur psykologisk synp unkt är d et nödvändi gt,
om man vill unel ersöka förutsättningarna för myteriet ,
att lära känna denna anda, och vis sa enskilda h ändelser
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göra det möjligt att åstadlwmma en ganska god bild av
densamma. Oordningar och inclisciplinära uppträelen p ii
enstaka fartyg voeo en kronisk sjukelom i den engelsk a
flottan uneler senare h ä lften av 1 700-tal e t. De t är tydligt, att amirali tetet ej tillmätt eller velat tillmäta dessa
händelser tillbörlig betydelse, och följel en härav var, att
elen dåliga andan bland personalen fick allt vidare sprid ning. Krigsrättsförhand lingarnas torra protokoll ge visserligen sällan en tydlig bild av själva miljön och moti verna, men för elen, som känner ~till , hur elylika hänclelsel'
pläga utspelas , visa de dock klart det fö ljd riktiga fortskridand et av det disciplinära förfallet ända fram till ticlpunkten för elen avgörande kraschen.
Redan den 16 juli 17 81 omtalas ett allvarligt m yt eri
på Santa Monica, som då låg vid Antigua. Besättningen
samlad e sig unel er däck och vägrade i sin helhet att ställa
upp. Anledningen till myteri et var allvarligare ä n van ligt, ty den var ej att sö ka i n ågra klagomål angående
mat, permission e. el. , villm elj est bruka vara de första
tecknen till en trupps inclisciplinära upp t räd ande, utan
myteriet riktade sig mot chefens peeson. Manskapet förklarade rent ut, att det fordrade antingen en annan befälhavare eller ett annat fartyg. Chefen befann sig för
tillfället ej ombord , varför förste löjtnanten och de övriga officerarna fingo handla på egen hand. Det heter
om dem, "att de bå clo och försöJcte övertala manskapet
att återgå till sin plikt samt lovad e att avhjälpa alla ldagomål" . Man började således omedelbart att förhandla
och utlovade eftergifter. Då myteristerna häeav kund e
sluta sig till befälets svaghet, följde helt naturligt nya
fordringar. Befälet salmad e dock ingalunda maktmedel, ty
marininfanteriet deltog ej i myteriet . Förhandlingar i ett
dylikt läge, i all synnerhet från lägre befälhavares sida,
äro ett osvikligt medel att upphäva all tvekan ho s de obeslutsamma element, som i början vanligen finnas bland
myteristerna.
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Officet' arna på Santa Monica hade ådagalagt svagh et
i befälsföringen redan före själva utbrottet av myteriet,
och synbarligen hade de låtit de unelerlydande känna, att
chefen ensam var orsaken till tjänstens besvärligh et, varför helt naturligt missnöj et vände sig uteslutand e mot
denne. Även chefen var emelle rtid otvivelaktigt i saknad
av befäls egenskaper och visade sig stundom h äftig, stundom svag vid utövandet av sitt befäl. Av keigsrättsproto kollen framg år, att han fr ågade alla vit.t nen, " om han ej
gjort det till en formlig vana att efterskänka straffen för
alla de brot t mot disciplinen, som manskapet brulcad e
begå'' . Han frå gade vidae e, då man klagade över hård
tjänst, huruvida han ej själv varit en av dem, som arbetat mest . Detta förnekad es. ej , men det framgick också,
att en stor del av detta arbete framkallat s av h ans inblandning i saker, som han borde låtit sina unelerlydande
sköta på egen h and. Han gnatade i tjänsten och hotade
ständigt med bestraffningar, men satte dem seelan ytterst
sällan i verket. l~ n engelsk civil jurist säger om hans
sätt att föra befäl: " Han gjorde sitt bästa inför krigsrätten
att visa, att han ej varit tyrannisk men visade därvid omed vetet, att han gjort sig skyldig till farlig vekhet . Det är
ett av grundvillkoren för all disciplin att inga onödiga
order givas, likavä l som att ingen order får brytas, utan
att straff följer. Chefens eget vittnesmål gav h ärvid tydligt vid h anden, att det givits många och otydliga order,
och att bristen på fasthet i fråga om fordran på deras
åtlydnad varit full ständig" .
Då chefen återvänt ombord , sökte äv en han genom
förh andling förm å myteristerna att . åte rgå till sin plikt.
Detta visade sig emellertid naturligtvis resultatlost, var för han beslöt tillgripa marininfanteriet. Skillnaden i
uppträdand e m ellan matro serna och det ombord tjänstgörande infanteriet framträder skarpt uneler alla myterierna och myteriförsöken uneler tidsperioden. Marininfanteriet ut g j ord e all tid elen disciplinära ryggraden.
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När myterierna kvävdes, var det med tillhj älp av mal'ininfanteriet, och när detta ej lyckades, var det emedan
detta trots motstånd kunde öve rmannas. Ett fl er tal kungliga tacksamhetsskriv elser med anledning av sådant upp trädande finnas ännu i behåll.
Chefen vidtog nu den kloka åtgärden att samla en
avsevärd styrka för att nedslå upproret och anhö ll däefö1'
om ingripande fr ån marininfanteriet, tillhörand e ett ann at krigsfartyg, som ·låg i samma ham11. Den sålunda
samlade styrkan gj ord e d et sannolikt, att våld skull e beh öva användas endast i ringa utsträckning. När infanteriet började ställa upp på däcket, utbröt besättningen i
ett vålelsamt oväsen och svordomar samt började genom
luckor och öppningar från sitt tillhåll und er däck bombardera infanteriet med allehanda tillhyggen. Då lj öd k om. mandoordet "eld ". En av myteristerna dödades; åter stoelen unelerkastad e sig omedelbart. Som en förmildrande omständigh et för dessa m yterister anges i krigsr ättsprotokoll et, att de till stör sta delen voro fr ån Orkneyoch Shetlanclsöarna, " där b efolkningen saknade skydd
mot press ning i än h ögre grad än annorstädes" .
År 1794 omtalas ett nytt öppet myteri, denna gång
på Wind so r Castle, som då b efann sig i Medelhavet. .:\v en
nu fordrade besättningen avlägsnanclet av vissa officerare.
Krigsrätt höll s, och härvid ådagalade s, att officerarna
icke gjort sig skyleliga till brottsligt förfaringssätt . Icke
desto mindre beslöt b efälhavande amiralen att er sätta de
nämnda officerarna med andra och tog för övrigt steget
fullt ut, i det han lät m yt eristerna vara ostraffade. Det
kan i detta sammanhang vara av intresse att anföra, huru
en marinläkare blev dömd av krigsrätt vid ett tillfälle,
emedan han bl. a. påstått, att vissa chefer unel erl åtit att
h ålla officerarna om ryggen, då de sö kte upprä tthålla disciplinen.
En engelsk författare säger om befälhavand e amiralens tillvägagångssätt i fråga om Windsor Castle, att
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han " b ehandlat denna sak med so r glig svagh et, och att
hans uppträdande var ägnat att kasta ett ljus över de
disciplinära förhålland ena vid Medelhavsflottan" . Att
icke den nu skildrade h änd elsen fick allvarligare följ der,
b erodde uteslutand e på att befälet i Medelhavet snar t
övergick i så mycket fastare händer, n ämligen amiral
J ervis' seelermera lord St. Vincent.
Av något senar e datum, men högst b elysand e för de
disciplinära förhålland ena, är ett krigsrättsprotokoll , som.
lämnar n ågra interiör er från fregatten Belliqu eux. Chefen tillgrep· för att framtvinga bekännelse angående ett
begån ge t brott hotel ser och metod er, som n ära no g hade
karaktä ren av tortyr. Han tycks emellertid h a insett det
felakti ga i sitt handlingssätt, men gick nu till motsatt
ytterli gh et och ville lämna förbrytelsen ostraffad. Att
chefens vankelmod ej var en enstaka företeels e, och hur
lågt disciplinen sjunkit, fram gå r av att elen äld ste office r en ansåg sig nödsakad ingripa, trots det härm ed säkerligen förenade obehaget . Han fordrade n ämligen krigsrätt mot matro sen i fråga i en skrivelse, där d et bl. a .
heter , att den senaste tidens oordningar n ått en sådan
höjd , att underbefälet utsattes för hand gripligh eter, att
avsiktlig skadegörel se å materiel ägde . rum , och att tal
för ekom, som vore ägnat att framkalla myteri. Han an såg det omöjligt att fö rutse de konsekvenser, som kund e
uppstå härav, om ej ett snart slut gjordes på allt detta .
En del högre b efälhavare och överkrigsdomstolen
visad e benägenhet att ej låta h årda domar gå i verkställighet och att i allmänh et mildra handhavand et av krigslagarna. Oförmågan ho s en del av befälet att upprä tthålla disciplinen ledde vidare till att en stor d el av det
lägre b efälet i stället själv tog sig bestraffniiigs r ätt och
härvid även använde sig av brutala och otillåtna m edel.
Det blev som en engelsk författare säger " varken rättvisa
vid behandlingen eller likformig stränghet vid fordrandet
av lydnad " . Ett från gåend e av de re gl ementariska b estäm-
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mel serna leder alltid till disciplinl ö sh et, yare sig åsidosättand et sker genom und erlåt enhet från hö gr e befälhavar es sida att tillämpa dem ell er de av lägre befälhavare sö ka tillämpas med olagliga m edel, och ej säll an
för ekomma dessa båda lagbrott samtidigt .
Synnerlig en svåra missförh ållanden synas ha rått
även i administ rativt hänseend e. Lönen vf:u' densamm a
som 100 år tidigare och dessutom mindre än vid armen.
Stora oformlig heter ägde vidare rum vid dess utbetalande, och pensione rna fö r uttjänt manskap och invalider voro alltför små. i\.ven förplägna den lämnade mycket övrigt att önska. Man kan således säga, både att
grund fanns för missn öj e, och att befälets förut sättninga i'
att hindra missnöje ts madand e till myteri ej motsvara de
lägets krav.
Kriget föreles denna gång mot elen franska republilcen, och det var en kamp ej blott mellan riken utan även
mellan ideer. Revolutio nsläror smittade och visade tendenser att utbreda sig epicl emiadat i grannlän clema. Förhållande na liknade på ett slående sätt det bol sjevikisk a
Rysslanel s kamp mer än 100 år senare . Möjlighe terna
för propagan dan voro dock på 1700 - talet synnerlig en
små. Till trakter, clä:r elen salmade stödet av de franska
bajonette rna, had e elen svårt att tränga, och det var vidare huvudsak ligen de bildade klasserna , som rönte infl ytande av densamm a. Masso rna voro ej organiser ad e
och följaktlig en utan inflytand e. Där marken var så väl
ber edd som i engelska flottan , voro emellerti d de auktorit etsfientli ga id ee ma ej alld eles utan inflytand e. Myterianclan låg så att säga i luften, och fra nska agenter
ha åtminsto n e i ett par fall tydligen h aft sin hand med i
spelet. Det inträffad e sålunda exempelv is 1795 , att ett
engelsld fartyg , sedan officerar na mördats, av sin rev olterande besättnin g överl ämnades till fran smä;men .
I februar i 1797 kan man skönja den för sta dir ekt a
länken i den kedja, som slutade med det stora myteri et.

Från vart och ett av linj esl;._epp en i eskaclem vid Portsmouth avgavs en p etition angående förbättrin gar i vissa
förh ållanden. Då intet åtgjordes med anlednin g av densamma, bör j ad e öv erl äggninga r äga rum mellan fartygens besättnin gar, och man b eslöt att ej gå till sj öss,
förrän fordringa rna beviljats . Amiralit etet, som erfarit,
vad som var i görninge n, ansåg det bäs ta sättet att avbryta konspira tionerna mellan fartygen vara att anbefalla flottan att gå till sjöss. Då det första fartyget den ·
15 april fick order att lä tta ankar, rusade emell ertid hela
besättnin gen upp på däck, och signal gavs till cle andra
fartygen genom tre samfällda hurrarop . Nu visade det
sig, hur grundlig agitation en varit, och hm väl allt var
förberett , ty h ela eskadern revoltera de omedelba rt. Befälet synes endast h a g jort svaga för sök till motstånd , och
hela kanalflot tan övergick så gott so m genast i de upproriskas händer.
Utvecklin gen gick nu helt naturligt hastigt. Den
16 valdes två man per fartyg till förtroend eråd , och detta
sammant rädde i amiral ens kajuta. Den 17 avlades under
högtidlig a former trohetsed till matrosrå det som högsta
befälsins tans. Mindre populära office rare avlägsnad es
och sattes i land. De kvarvara nde voro sådana ' ·som an _sågos ofarliga.
Man hade uu makten så fullständ igt i sina h änder,
att man nått det stadium i r evolten, då de r evo lterande
börja tänka på cliscipline11s återuppr ättande . Matro sråd et
lät sålunda på ett i ögonen fallande sätt io rdnings tälla rep
på rånockam a för omecl elbar exekuti on , där est någ ot
brott b egicks m ot " elen r evolution ära disciplin en " . Den
18 började unel erhandlin gar m ell an de upprori ska och
amiralit etet ehuru utan re sultat. Den 2 1 förkl a i'acl e för~
tro endemän nen för uncl erhanclla ma, att intet ~'esult,at ~o.re
att vänta, m ed mindre iin att amiralite tets f örsl ag på för hand voro gillade av konunge n och padam e ntet samt att
bland för slag en äve n fanns försäkran om all män am nesti .
Ticl sk?-;ft i Sjöv äsendet.

28

-416 -

Inföe dessa luav förlorad e en av underhandlarna,
amiral Gardner, självbehärskningen, rusade upp, grep tagi en av matrosernas delegerade samt förklarade , att denn e
och allt hans anhang tillika m ed var femte matros skulle
bli hängda. En våldsam rörels e blev härav fö ljden, och
der var enelast med möda, Gardner lyckades komma un dan med livet. Då matrosrådets medlemmar återvänt till
sina fartyg med und errättels e om vad som hänt, hissade s
elen röda flaggan på Royal Geoege som tecken till att förtroendemännen sammankallad es för överläggning.
Befälhavande amiralen Briclport, som tillhörde elen
kategori officerare, som fått kvarstanna ombord, tycke s
nu kommit till insikt om att det gått för långt, varför han
som tecken till sitt missnöj e lät nedhala sitt befälstecken.
Myteristerna ansåga det mellerticl fördelaktigt att ej bryta
med alla ledande personligheter, och som amiralen syntes
dem tämligen ofarlig, sökte de övertala honom att ånyo
hissa sitt befälstecken. Efter en del personliga ursäkter
hade de tillfredsställelsen att se sina önskningar uppfyllda, i det att amiralen den 23 ånyo lät hissa sitt befälstecken över elen alltjämt upproriska flottan. Samtidigt
lät han kungöra, att alla myteristernas klagomål skulle
avhjälpås, och att han fått rättighet att i konungens namn
bevilja amnesti. Det är tydligt att amiral Briclport, som
av " humanitetsskäl" ej ingripit mot de inclisciplinära
företeelserna före myteriet och sedan av "klokhetsskäl" ej
försökt slå ner det, då det väl brutit ut, har en mycket
stor del i skuld en till de kommande händelserna.
Myteristerna började vidtaga allt kraftigare säkeehetsåtgärder: de kvarvarande officerarna inspäerades, kanonema ladelades och vakter utsattes alldeles som i öppen
Deras fordeingar sammanfattades nu i ett brev till
SJO.
amiralitetet. De rörde bl. a. förbättringar i ekonomisl\t
avseende, förplägnad, sj ukvård, åtgärder till fö rhindr ande
av att medel till de sjuluts mat och vård försl\.ingracles,.
ökad permission 1 hamn och sårades rätt att bibehålla lön.
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Fordringarna framställeles i hövlig form och under b e tygande av fu ll loj alitet. Myteriet hade sålunda i detta fall
ej antinationell eller allmänt auktoritetsfientlig karakUir,
trots att själva utbrottet och fu llfölj andet med nödvä lldighet måst få det revolutionära utförande, som karak täriserar alla myterier oberoende av anledningen. U nderhandlingar om de ekonomiska förhålland ena påböJ'.ia des nu, och slutligen go dto gs ett av amiralitetet framl agt
fö r slag. Myteristernas beslut i denna fråga avslutades
emellertid med följande hotfulla ord, som väl visa, var
makten låg uneler förhandlingama: " Vi anhålla att få pä minna om, att det är vårt fa sta beslut, att flottan ej skall
lyfta ankar, förrän förplägnaden förbättrats , pensionerna
höjts, Jdagomålen från enskilda fartyg avhj älpts, en parl a mentsbill om amnesti antagits och konungen kungj ort
densamma. Detta är vårt hela och sista svar" .
Regeringen utfärdade amnesti, men avslog d e öv riga fordringarna och ansåg härmed saken slutb ehandla d.
Man förbi såg full ständigt, att ett på detta sätt nödtorvtig t
bilagt eller rättare sagt unel anskymt myteri i själva verket
innebar revoltens legalisering.
Någon tid senare, elen 7 maj , ingick rapport, att en
fransk flotta lämnat Brest, varför kanalflottan omedelbart
beordrades att gå till segels. Englands · säkerhet var i
detta ögonblick beroende av de ss flotta. '!'rots detta hö gst
allvarliga läge vägrade flottan även nu att lyda order under hänvisning till att de förut omnämnda fordringarna
ej uppfyllts. Ogynnsamma vindar och okunnighet om det
brittiska försvaret s tröstlösa tillstånd gjorde, att det tillfälle till förintelse , som de engelska matro serna nu fullt
medvetet erb jöclo rikets fiender , ej kom att b egagnas av
fransmännen.
Om en disciplinär för seelse blivit ostraffad ell er ett
myteri lyckats, är det både logiskt och mänskligt, att
upprepning äger rum och då uneler grövre former. Det
nu uppblo ssande myteriet fick också en m er elakartad
karaktär iin det föregående.
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Matro sråd ets första beslut var att anordna en ge m ensam sammanko mst av förtroende männen på linj e skeppet London för att dryfta situationen. Då båtarna
samlad es vid London, vägrade ch efen matro serna att gå
ombord och förklarade , att h an skulle använda våld , om
d e vidhöllo sitt beslut. En av matroserna avlossade då
ett skott, so m sår ade en officer vid marininfan teri e t, vaPpi't
order gavs till infanteri et att ge eld. Detta gjo rde siu
plikt, och fem matro ser dödad es . Nu utbr öt emell ertid
våld samt myteri bland matrosbesättningen på London,
och officerarna samt infanteriet övermanna des. De förr a
inspärrade s i sina hytter, och det senare gjordes till fångar . Liknande h ä nd elser tilldroga sig även på de fl esta
anclea far tygen i eskadern.
Det militäepoli ti slm läget var så kritiskt, att flottan
till varje peis m åste gö ras strid sduglig. Maktmed el stod o
ej till buds, varför intet annat var att göea än att fullständigt uppfylla myterister nas ford ringar . Amiral Hovve
anlände den 14 m aj m ed parlaments beslut om am n esti
och fullmakt att uppfylla alla fordringar. Hans diplomatiska skicklighet var nu regeringen s enda trumf . Myteeisterna insågo sannolikt ej själva sitt övertag, varfö r
han l yckac~es förmå de upproriska att återgå till tj äns t
den 15 maj. Betecknan de för full ständigh eten i r ege ringens kapitulatio n ä e, att bland fordeingarn a, som man
förpliktiga t sig att uppfyll a, ingick även avskedand et av
vissa officerare . P å vissa h åll tyckes man hyst el en egendomliga uppf attningen , att flott an nu åter vore användb ar
som förut. Så var naturligtvi s icke förh ålland et, även om
flottan löpte ut, och faran från fi endens sida således under de närmaste dagarna minskades, ty den träffad e över en skommel sen vilad e icke på disciplinär grund , u tan var
ett avtal mellan likaberätti gade pader. Ordningen var
visserligen till det yttr e nö cl torvtigt återställd m en inga lunda fö r framti clen säkerställ d.
Företeelse r av n u n äm nt slag hava alltid en smittosam karaldä e och givetvis i alldeles sär skilt h ög grad, om
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utgån gen varit lyckosam för m yt eristerna. .En eller två
dagar efter d et nu skildrade m yt e ri ets biläggand e utbe öt
också sådant på Nord sj öflottan. Smittan spreds sålunda
sm åning om till andea es ka dern, m en förbindel semedl en
d em emellan voro do ck vid denna tid ej av den b es kaffen het, att omedelbae samverkan kund e ås tadk omm as m ell an m yteri s terna. Ha de så varit förhålland et skull e sä '
k edigen politiska följeler av b etydand e räckvidd inställ t
sig.
Sh ernessmyte riet v af' av än allvarligar e art än el et
ovan skildf'ade vid Portsmouth . I förra fall et var nämligen ett politiskt inslag omisskänn ligt. Franslm agent er
h ade h ä r varit i ve rksamhe t, och en syst ematisk agitation
genom flygblad had e ägt rum . Myteri et fick r edan vid
utbrottet en stark organisatio n. Varj e fartyg utsåg tv enn e för te oenclemän, och fl ottans sålunda uts eelda matros råd valde en överledare , matro sen H. P arker. Denn e var
en djärv och ärelystei1 man och i besittning av en viss
b ildning . Man n öjd e sig i detta fall ej med förtroende m änn en , utan på varje fartyg tillsattes en kommitte, som
i ställ e t för b efälet skull e sk öta tjänsten. Den 20 maj
t ill ställeles befälhavan de amiral en , Buchner, en skriftlig
avfattning av m yteris ternas fordrin gar , vilka bl. a. inne höllo följande:
Att varj e eftergift, so m g jorts fl ottan i Portsmout h,
även simli e gälla flo ttan vid Nore.
Att varje man, då fartyge t kom i hamn, skulle få
permission (ett visst antal åt gången för att tjänsten
skulle k unna skötas ), och a tt härvid erforderli g tid skulle
beviljas.
Att all resterande lön intill 6 månad er dessf örinnan
enligt gammal sedvänja skull e utb etalas, innan fartyget
gick till segels.
Att ingen officer, som blivit b ortkörd fr ån ett fartyg,
skulle åter få tjänstgöra på detta samma fartyg utan
samtycke av besättning en.
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Att krigsartiklarna eefoedrade åts killiga förändringa r och att somliga av d em borde alld eles u pphävas.
Detta vore det riktiga sättet att förtaga den skräck. och
fördom som alltför ofta ä ro r ådand e mot att feivill igt
' krigs t j än st.
å taga sig
Amiralitetet avslog en d el av d e fr am ställd a fordringarna, men utl ovade som vanligt amnesti i händel se
av myteriets upph örand e. Då amiral Buchner kungjo rd e
amiralit etets beslut, beviljad e han de del egerad e 10 minuters betänketid att antaga det eller ej. I stället för svar
rodde myte risterna m i hamnen och lad e beslag på alla
båtar. Dessa förd es sedan till Nore, och då de passe rad e
Shernessbefästnin garna avlossade var och en av dem på
trots ett skott mot desamma. För amiralen förldaead e
man, att inga und erhandlingar kunde äga rum, fön än tr e
m edlemmar av amiralitetet kommo ner till Sherness .
Den 23 maj nedfirades amiralsflaggan på Sandwich ,
som blev Parkers högkvarter , och där hissades i stället
Alla fartyg i omgivningen
elen röd a myteriflaggan.
tvungos att sluta sig till Parker. Regeringen envisades
att erbjuda amnesti, och den 24 avvisade Parl;;:e J' ånyo
ett förslag i denna riktning.
De upproriska brukad e dagligen gå i land i Sherness,
h ålla möten samt demonstr era genom gato rna m ed standar och musile Småningo m anlände emellertid landtrupper och satte en damm för dessa för etag, vareftec
myteristerna tvungos att hålla sig ombord.
Myteriet spred sig ganska snart även till el en flottavdelning, som blockerade holländska kusten, och fartygen lämnade sina po ster samt för enade sig med Parker.
Enelast chefsfartyget lyckades amiralen, tack vare personligen visad beslutsamhet och stränghet, avhålla härifrån. Trots att han sålunda blott förfogad e över ett end a
fartyg , kvarstannade h an på bevakning och lyckad es fullgöra denna, ända tills h an sedan blev för stärkt.
De upproriska företoga alltemellanåt expeditionei'
uppför floelen för att sprida upproret till andra fartyg, och
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l yc kades ej sällan häri såväl som i att gö ra mindr e strandhugg.
Samma ledamöter av amiralitetet, som fått elen so rgliga plikten att leda unelerhandlingarn a m ed myteriste rna
i Portsmouth, blevo nu sända även till Sherness. Resultatet av förhandlingarna var blott att myte risterna blevo
mera påstridiga och oförskämda än förut. Man börjad e
nu först å, att unel erhandlingar enelast försvårade ställningen, varför de avbrötos, och amiralitetet förklarad e,
att inga eftergifter vidare komme att göras från dess sida.
Det var hållningen ho s trupperna i land , som m öjliggjor d e detta amiralitetets beslut.
Det har kunnat bevisas genom franska utsagor, att
upprorets ledar e vid denna tid unelerhandlade med landets fiender om överlämnande av flottan i fran sm ä nnens
händer. Häremot synes emell ertid de domnad e pateiotiska känslorna hos en del av besättningarna likväl ha
uppr est sig, och ledarna vågade ej sätta sina planer i
verket. Man beslöt i ?tället att genom blockad söka
tvinga huvudstaelen att under stödja myt eristernas forcl.fingar. Endast neutrala ell er med av Parker utfärdade
pass för sedda fartyg tilläta s passera rrhemsen.
Då den uppr oriska rörelsen ej lyckad es vinna tenäng
i land, blev emellertid läget för rebellerna med varje dag
svå rare. Som ett tecken härpå liksom också på att be. sättningarna knappast fullt insågo innebörden av det företag i vilket de invecklats, och att man trots allt ansåg
det lämpligt att söka ge sig ett sken av lojalitet, får anses
den egendomliga företeelsen, att på konungens födelsedag den 4 juni gavs kunglig salut, allt under det elen
röda flaggan vajade på Parkers chefsfartyg.
Englands statsmän ha vanligen visat sig kunna b e döma räckvidden av de fat·or , som hotat landet, och därvid aldrig tvekat att med alla m edel möta desamma. Regering .och parlament förstodo nu, vad saken gällde, och
visade en fa st och beslutsam h ållning. Den 6 juni anto-
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gos i största hast i parlamentet tvenne lagar, den ena
med ändamål " att bättre förhindra och straffa föesök att
förl eda krigsfolk att glömma sin plikt och sin trohetsed
eller att locka det till myteri och ohörsamhet", och den
andra med i ndamål "att mera effektivt hindea förbinde lse
med besättningarna å de fartyg, som nu revolterat, och
för att kraftigt kunna undertrycka myteri och uppror".
I enlighet med myndigheternas fasta avsikt att krossa
upproret, kosta vad det ville, anlades på Them sens stränder nya batterier , och även andra militära förberedelser'
vidtogos.
Myteristerna insågo nu, att slutet närmade sig, och
de för sökte då å sin sida öppna underhandlingar'. Den
part, som i ett dylikt läge önskar förhand la, är så gott som
alltid den, som har de svagaste utsikterna till framgång i
kraftmätningen, och r egeringen, som dessutom nyligen
sett att eftergifterna blott förvärrat läget, avvisade denna
gång varje tanke på underhandlingar samt fordrade ovill korlig underkastelse. Förberedelserna för myteriets krossande med vapenmakt voro i det närmaste avslutade. Då
föll myteristernas välde tillsammans av sig själv. Då
ställningen blev ogynnsam, började avfall en från Parker.
Det ena fartyget efter det and ra övergav den upproeiska
flottan. Då Parker försökte förhindra detta uppstod en
del strider ehuru dock av mindre omfattning. Slutligen
gav si-g även besättningen på chefsfartyget. Nu följde ·
dö.clsdomarna tätt på varandra, och först av alla verkställdes Parkers egen.
I det historiska verket " The royal navy", som i allmänhet söker ställa de engelska befiilhavarnas handlingssätt i elen bästa dager, kan man vid framställnin gen av de
nu skildrade myterierna ej unelerlåta att säga " att d et nog
är möj ligt" att orsaken till de svårartade u ppträdena varit
för långt gånget överseende och olämplig mildhet i början. Nu blevo i stället extrema medel och död sdomar
nödvändiga.
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Som en motsats till de nu skildr ade förhållandena
kan det vara av intresse att stuelera amiral St. Vincents
uppträdande i Medelhavet. Då han fann andan dålig på
flottan och dessutom fi ck meddelande, att ett fadyg ,
Marlborough, som varit med om myteriet i Spitheacl samt
även uneler färden till Medelhavet varit platsen föe indisciplinära uppträden, skulle förena sig m ed han s flotta,
beslöt han att omedelb art vidtaga kraftiga åtgärder. Lord
St. Vincents var både militär och psykolo g. Han s fö rfa l'ingssätt beskriv es av hans minnestecknare ptt följand e
sätt.
Då Marlb orough närmade sig fick hon order att gå
till ankars mitt emellan elen övriga flottan s bägge linjer.
En Juigsrätt till sattes genast, och så snart elen första dödsdom en fällts, befallde loeden, att den skulle verkställas
följande morgon och av Marlbot"oughs egen besättning,
utan att som vanligt även anclea fartygs manskap deltog
i exelmtionen. Fartygschefen begav sig då "till amiealen
och förklaeacle, att det just var besättningens vägean att
verkställa någon död sdom, som varit orsaken till myteriet (härom var säk erligen amiralen ej olmnnig ) , och att
han vae övertygad om att Marlboroughs besättning aldrig
skulle tillåta, att mateo sen hängdes på detta fartyg . Då
faetygschefen på amieal ssk eppets akterdäck framföede sitt
är ende, lyssnade med and lös spänning en stor mängd offi cerare och en del av besättningen till amiralens svar. Du
fartygschefen tystnat sade amiralen: " Vad? Menae Ni,
att Ni ej är i stånd att föra befälet på Marlborough . Ät'
så fö rhållandet, skall jag omedelb art sända ombord en
officer, som kan detta". Fadygschefen anhöll då, att under alla förh ålland en besättningarna från de andra far tygens storbåtar skull e såsom hittills varit vanligt närvara samt samfällt hissa upp mannen i fråga, ty han trodde
verkligen icke, att Marlboroughs besättning skulle göra
det. Amiralen svarade härpå: "Ni är en gammal officer,
som gått igenom mycket under Ee tjänstetid, och förlorat
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ena armen i strid. Jag skulle vara mycket ledsen, om Ni
nu skull e gå miste om vad Ni förut gjort Er förtjänt.
Denna m atros skall hängas ld. 8 f. m. i morgo n och av
besättningen på hans eget fartyg, och ingen hand fr ån
andra fartyg skall röra vid rep et. Ni återvänder nu till
Ert fartyg, och skulle Ni ej vara i stånd att föra befäl et
över detsamma, kommer en annan officer att finna s till
hands.
Amiralen vidtog nu omfattand e åtgärder för att driva
sin vilja igenom . Order skickades till Marlborough, att
kanonerna slmlle surras och styckeportarna i dagbräckningen fällas ner. Till de andra fartygen gavs order, att
storb åtarna kl. 7 f. m. skulle samlas bevärad e med l<:anoner och tolv skott per pjäs. Varje storb åt skulle kommenderas av en officer och förutom med den vanliga b esättningen vara b emannad m ed en skicklig och pålitlig
artill eristyrman och fyra artilleriunderstyrmän. Befälet
över alla båt•arna simlie föras av en kapt en. Denne fick
av amiralen order att närvara vid exekutionen, och att
om något som helst tecken till myteri syntes på Marlborough, något försök att öppna styckeportarna gjordes,
eller någo t motstånd vid fångens hängning märktes , gå
upp alldeles intill skeppet och skjuta in i detsamma samt
ej upphöra därmed, förrän varje motstånd nedslagits.
J a, vore så erforderligt, skulle han t. o. m. sänka fartyget
i hela flottans åsyn.
P å morgonen verkställdes dessa ord er och kaptenen
lade sina storbåtar med ladelade kanoner på mindre än
pistolhåll från Marlborough. Kl. 7, 30 f. m. stod o besättningarna på alla fartygen uppställda för att åse exekutio nen. En starkt bemannad båt lade ut från amiralsskeppet
med överprofossen och fången · ombord samt styrde till
Marlborough. Sedan båten lagt till, följde några minuters andlös tystnad. Krisen var nu kommen och fr ågan
gällde, huruvida Marlboroughs besättning skulle kunn a
förmås att lyda order, t . o. m. då det kom an på att hänga
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e n av sina egna. Då skeppskl ocko rna slogo 8, avfyrades
ett skott från amiral sfadyget till tecken - man såg hu1'
matro sen långsamt hissades upp. Hela flott an hade varit
vittne till den avgörande kamp en mellan disciplin och
myteri, och man hade också sett, vilka effektiva medel
som funno s för att framtvinga lydnad. Det hade varit
ett av de mest spännande ögonblicken i lord S t. Vinc ents
liv. När avgörandet fallit, fälld e han blott lakoniskt de
betydelsefulla orden: " Disciplinen ä r räddad " . Död sdomar måste även seelermera vid fl era tillfällen avkunnas
vid Meclelhavsflottan, och alltid fick besättningen själv
verkställa domen, men aldrig mera var det någon, som
tvivlade på att lagen skulle åtlydas.
Oegentligheterna i förvaltningen och åtskilliga andra
missförhållanden avhjälptes så sm åningom men viktigare
var, att de ledande myndigheterna kommit till insikt om ·
· disciplinens krav och elen oundvikliga följden av åsidosättadet av i alla tider oföränderliga princip er vid dess
uppträdande. Trots efterdyningar av de nu skildrade
förhållandena blev därför den engelska flottan under de
kommande åren i stånd att utgöra en avgörande faktor,
då det gällde att skyd da öriket mot Napoleons invasions planer.
N. R.

~

426

~

Några reflexioner med anledning av den
nuvarande undervattensbåtavlöningen.
På grund av avlöningssakkunnigas förslag har från
och med den 'l april i år sjöavlöningen blivit rätt avsevärt
höjd för all personal utom ubåtspersonalen. För denna,
som förr hade '100 o/o förhöjning på sjöavlöningen, har
den gamla avlöningen bibehållits , och utgör nu förhöjningen jämfört med den nya sjöavlöningen endast 50 o/o.
Denna relativa sänkning har motiv erats med, att risken
vid tjänstgöring på ubåt numera betydligt förminskats .
Låtom oss då skärskåda vari denna riskminskning
består .
Om man bortser från rena krigshandlingar, lmnna
ubåtsolyckor, där materiel skadats eller förlorats eller
människoliv spillts på grund av ubåtarnas speciella natur,
hänföras till någon av följ ande orsaker:
'1. Koll isionsolyckor i undervattensläge.
2. Manöverfel och andra fel från personalens sida.
3. Konstruktions - och materialfel.
4 . Explosionsolyckor .
'1.

Kollisionsolyckor.

Det största antalet och till sina följeler ojämförligt
svåraste olyckorna ha åstadkommits genom kollisioner i
undervattensläge . Vi ha hittills haft elen stora lyckan,
att vara förskonade från ödesdigra sådana, utan har det
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rätt stora antalet kollisioner, vi haft till sina verkningar
inskränkt sig till brutna periskop, skador på överbyggnaden eller så pass obetydliga läckor i tryckskrovet, att
båtarna ändå kunnat bringas till vattenytan. Ubåtarnas
farliga moment är, då de, efter att hava gått med periskopet h elt och hållet nedsänkt und er vattenytan, gå upp med
toppen av detta för att orientera sig .
Lärdomarna från kriget ha med nödvändighet framtvingat, att övningarna med u-båt numera bedrivas på
ett helt annat sätt än förr var fallet. Vid samövningar
mellan större fartyg och ub åtar , repr esenterade dessa
förstnämnda förr den "snäll e fienden", som med relativt
rak kurs och svag beva.k ning av ett mindre antal torp edfartyg, förflyttade sig från ett område till ett annat. Nu
däremot framgå förbanelen vid övningar under oberäkneliga sick-sackkurser, och bevakningen är så stark, som
kan åstadkommas med till buds stående lätta fartyg. När
ubåtar upptäckas, skyddas huvudstyrkan des sutom av
rök- och dimbildning, som avgives av bevakningsfarty gen, varigenom såväl dessas som huvudstyrkans rörelser
nästan helt och hållet döljas för u-båtarna. Att möjligheten för olyckor härigenom högst betydligt ökats torde
vara alldeles tydligt, och att hos oss ännu inga olyckor
inträffat, beror huvudsakligen på en lyc l~lig tillfällighet.
Att svåra tillbud ingalunda salmats vet varje ubåtschef
av personlig erfarenhet samt även många fartygschefer
på torped- och större fartyg.
2.

Manöyerfel och andra fel fr ån person a l e n s s i el a.

j~ven från olyckor härrörande av dessa orsaker ha
vi hittills varit förskonade , och beror detta nog på en
synnerligen noggrann utbildning samt en starkt utpräg lad ansvars - och pliktkänsla hos person-a len, samt a:tt
hittill s ett noggrannt urval av densamma kunnat gö ras.
EineHertid har unel er det sistförflutna året de flesta
ubåtar ombyggts i avsikt att nedbringa deras dykticl er från
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Exp losio nsol ycko r.
Såclan a ha vi även haft flera styck en, ehuru lyckligtvi s intet männ iskoli v spillts . Emel lertid har risken
för dessa minsk ats genom en uppfu nnen kontr ollapp arat.
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·
uteslu tna.
4.

Men, utrop a de avlön ingssa kkunn iga, som natur ligtb eröra
v~s n~ggrannt stude rat alla förhå llande n , som
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.
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När i alla fall en r ela tiv sänkn ing av avlön ing en
som
skäl,
andra
s
t
funni
t
rum , föres täll er m an sig, at t de
d p er somotiv erat d enna , exe m pelvi s en synn erlige n go
med
även
,
naltil lstr ömni ng till vapn et, och att därfö r
väl
n ågo t mind re a' 'lönin gsför mån er , erfor de digt · antal
så ä r
kvali ficer ad per so nal skull e stå till bud s. Men
e till
kand
sö
et
antal
ar
h
ingal unda fall et , utan i ställ et
t
tidig
sam
ts,
inska
vapn et unel er de sista å r en alltm er a m
etta
d
som p er sonal b eh ovet starid ökats . Fö r att b elysa
nalfr å lämn as h är n edan en liten tablå, u tvisa nd e pe r so
gan s sor gliga läge för tillfä llet :

l

Person al

Ub-•ty•~'"

U b-ma twm .- ... ...

J / lO
1918

1919

Il

Db-ma s kini ster ... .. . .. ... .
U b-elda re ....... ... .... . ...
Su mma

Till gång

Sta t enl.
G o. 1141

l
1

l

f

83

l

221

l

31
-69
192

304

l

292

l
l

l

1/5 sedan den 1{10 1918
1920

l

26
17
44
110

l

197

l

Tillko m st f A v gång

l

20*)

l

29

l

5
3
34
111

l

58

l

153

-

l

8
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dessa 8 timmar utsträckas ibland både till 16, ja 24 när
något haveri inträffat.
Ubåtstjänsten frestar hårt på personalens lungor,
ögon, öron, hjärta och nerver.
Allt det, som här, blivit antytt, gör, att tjänsten på
ubåtarna blir föga eftersträvansvärd. Den nu verkställda
relativa sänkningen av avlöningen kommer med säkerhet
att hava till följd, att en hel del av vår skickliga och med
synnerligen stora kostnader utbildade personal, kommer
att sö ka sig bort från vapnet, dit rekryteringen hittills
skett på frivillighetens väg. Att tvångsrekrytera torde
vara en utväg, som ur flera synpunkter m åste anses synnerligen olämplig och kan väl knappast komma i fråga.
Som framgår av tablån, har, redan innan de nya avlöningsförhållandena införts, ett stort antal av våra maskinister lämnat tjänsten och erhållit civila, synnerligen
väl avlönade befattningar. ;\ven om genom lämpliga
åtgärder längre fram en större tillströmning av personal
till vapnet kan åstakommas, är detta dålig ekonomi för
staten, ty dessa skola först utbildas, vilket tager en tid
av ungefär 1 l 2 år i anspråk och drager stora kostnader,
och en kompetent maskinist skapas först efter flera års
· praktik. Det gäller således att hastigt vidtaga sådana
åtgärder, att vår synnerligen högt kvalificerade personal
ej må taga avsked, samt seelan laga att tillströmningen av
sökande blir så stor, att ett gott personalurval kan göras ,
ty för ubåtsvapnet framför allt gäller, att endast det bästa
är gott nog.
Ubåtarnas tj ä nstbarhet är nämligen i kolossalt hö g
grad beroende av personalens skicklighet och kompetens ,
vilket vi inom vår marin ha synnerligen stor erfarenhet
utav. I ubåtsvapnets barndom inträffade på elen då nya
materielen ständiga haverier, och om en båt skapligt höll
ihop en hel vecka, ansågs det som mycket storartat. Som
motsats därtill kan so m exempel anföras, att underteck nad hösten 1918-1919 uneler sitt befäl hade 4 st. båtar,
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av vilka en hade varit på ex pedition 6 år i sträck. De
haverier, so m inträffade, voro trots sträng k örning snart
räknade. Expeditionen avslutades m ed att alla b åtarna
uppgingo till Stockholms skärgård, där de deltoga i kustflottan s övningar uneler 14 dagars tid med en daglig körning av 1 O a 12 timmar, samt där efter åt ergång till Karls krona. Därunder var en av båtarna otjänstbar uneler
c :a 2 och en annan uneler c :a 1 l 4 timme. Detta goda resultat m ås te uteslutande skrivas på maskinpersonalens
genom åratals övning och praktik förvärvade skicklighet.
En hel del andra exemp el kunde framdraga s till bely sande av hur n ödvändigt det är för u-båtarnas effektivitet och ekonomiska drift (haverierna äro i allmänhet
ganska dyrbara) , att hava väl kvalificerad personal med
stor praktisk erfarenhet.
På sista tiden har tyvärr allt färre antal u-b å tar varit ru stade , vilket medför allvarliga oläg enheter. Ubåtspersonalen måste ligga i ständig kontakt med sina båtar,
och dessa skola befinna sig på sjöexpedition och ej ligga
sönderplockade på varven; ty detta ger ingen övning och
skapar ingen kompetent personal. Varvsligganclet är
dessutom skadligt för materielen. På grund av den starka fuktningen i de oisolerade b åtarna, skadas elektriska
ledningar, g eneratorer och motorer , och på grund av den
fåtali ga personal, som numera finnes på varven, kan för rostning och frätning av de 100-tals ömtåliga maskinerna och apparaterna ej fullkomligt förhindras. Och
framf ör allt, de dyrbara batterierna taga svår skada.
Följelen är, att när en ubåt kommer från varvet, el en ofta
i början av expeditionen är utsatt för ständiga och ibland
synnerligen dyrbara haverier, vilka ibland göra b åten
fullkomligt otjänstbar för månader! Och detta inträffar
dock med skicklig och van personal. Sätt Eder in i, vad
detta betyder vid mobilisering eller krigsutbrott, f ramf ör
allt om utbildad personal ej då står till buds för ub åtaJ' nas bemannande!
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När riksda gen bevilj ade medel till bygga nde av våra
u-b åtar, var det säkerl igen denna s menin g, att de även
skull e vara förseel da med person al, t y annars äro ju pengarna i ordets egentl iga menin g kastad e i sjön. Då det
med all önskv ärd tydlig het framg ått, att elen till det dubbl a
förhöj da sj öavlön ingen ej visat sig tillräc klig att locka
person al, åte r står sälred igen ingen annan utväg ä n att
ytterli gare höja avlöni ngen, ty att stimul eea r ekryte ringen genom att göra tj änsten på ubåt angen äm torde vara
ogödi gt.
Härvid kan man välja olika sätt:
Anting en höja sjöavl öninge n till det tredub bla av
den vanlig a sjöavl öninge n, vilket dock möjlig en innebä r
orättv isor på grund av person alens väsent ligt olika långa
sjökom mende ringst ider.
Eller också bibehå lla den till det dubbla förhöj d a
sjöavl öninge n, samtid igt som den person al, som med
godkä nda betyg eller omdöm en genom gått vederb örande
ub åtssko lor, erhåll er en till exemp elvis 30 % uppgå ende
förhöj ning på fasta lönen (plus dyrtid stilläg g).
De summ or, det här komm er att röra sig om, äro
dock rä tt obetyd liga p å g rund av person alens fåtalig he t
(office rare, undero fficera re och mansk ap omkri ng 330) ,
och jag tror, att det bleve svårt, att i försva rsbud ge ten
upplet a en utgift, som vore mer berätt igad.
Skull e emelle rtid statsm aktern a und erlåta , att nu
göra denna lönefö rhöjni ng utan vänta därm ed ett pae
år (att det förr eller senare blir alldele s n ödvän digt tord e
vara säkert ), är detta synner lig en dålig ekono mi, ty dels
blir det erford erligt, att då utbild a ett större antal foll '
än nu ä r fallet , och d enna utbild ning är mycke t dyrbar ,
tager lång tid i ansprå k och sliter h årt på mater ielen, del s
dröj er det ett par år innan exemp elvis en m askini st blivit
k ompet ent, att rätt sköta en ub åts inveck lade m askine ri ,
och därunel er kunna haveri ko stnad erna stiga till avsevärda summ or, samtid igt som b åta rnas tjänst edugli ghet
är ri nga.

-- 435 -

försva()>as
Skall icke ubåtsv apnet hastig t ytterli o·are
o
o
tt
.
genom a var skickl iga men redan nu mycke t fåtali()>a
perso~a_l sök~r sig bort fr ån detsam ma, varige nom vapne~s
effekt ivitet for flera år framå t p å d et allvar samm aste ned sättes, hat' svensk a folket rätti ghet a tt fordra att ändam ålsenl iga och effektiva åtgärd er omede lbart ~idtagas.
Karlsk rona deri 5 · l'naj 1920 , ~ ·
o

N . fl. H allströ m .
K apten vid Kun gl. Flottan .

\
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Innehåll i åtskilliga maritima och krigsvetenskapliga tidskrifter år 1920.

Kungjorda patentansökningar.
U ppfinningens a rt.

Strate!J i och taldile

Balance of naval power

...... ..... .. .......

N. E., s id. 20.

Kuslbefästni nna•··

Ku s tfästnin ga m as organi sat ion .... .... .

17/4-20

3970/ 18

Li vräclclningsclräkt. Nati onal Li fe Preserver Co mpany, Shericla n. U. S. A.

24/4-20

1850/19

F örfarin gssä tt fö r fr amställning av fartyg av arm erad betong. O. Wilhelmi , Berlin-Fri edena u,
W . Teub ert, Ki el & R. Hoffman, Charlottenburg:

2356/17

Apparat f ör utskjutnin g av grana ter med gevär .
K. Hagen, Kri s tiani a.

l Of>/ 18

Anordning vid s irener, clrivna av ett mellan en
membran och ett mot denn a anli ggande kant
fr amströmmand e tryckm edium. H. S. A. Rydberg, Malmö.

703/15

Anordning vid a rtilleri projektiler. C :ie des Forges
et Acleries de la Ma rin e et d'Homeco urt, P aris.,

J<. V. A. H . (T .) , s id. 11 1.

Tele!jl'ai"i och telefoni.

u ber den Se lb stin d uktion skoeffizi ent en melll'lag iger Spulen ..... .......... ......... .. .
Db er Ri clltempfangsvers uclle im F lu gzeug ..
Vers ucl1e ub er clralltlose Anpe ilung von
Flugze ugen
Neue vers uche Gber f unken te leg ra pll isch e
Ri cl1tsencle r

J . d. 'r. 'l' ., s id. 2.
J . el. 'r . T·., s id. 101.
J. el .

'r.

~p. ,

si d. 211< .

J. el. 'J' . rr. , s id . 299 .

Sjöfart.

Briti sll s hippin g, Marine ins urance and
fr e ights .... .. ...... . .. ... ............... ...... ....... .. ...
inter nation al seamen's co nfe rence a t
Gen o a ··· ······ ········ ·· ·· ·· ······· ····· ············· ·····
'rhe min e dange r in t11 e Cattegat ...... .. . , .. .
'rhe min e danger in tl1e Balti c ........ ........ .

r11e

S. G., s id. 867, 915, 97[),
102[), 1078.

s. G., s id . 91,9_
s. G. , s id. 955.
S. G., s id. 1017.

Diverse.

Vly tteri et paa el en t;,•ske fl aad e. Grun de ne
dertil. Kan vi lrer e noge t cleraf ?.... .... ....

D.

'r.

f. S., sid. 11!9.
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