1909.
72:a årgången.

Häfte N:r 2
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flottan under sistförflutna året.
(Forts . fr ån sid. 18.)

III.

Marinstabens verksamhet.
Från föregående år (1907) hafva följande arbeten fortsatts, nämligen :
fullständ igandet af marinen s mobilise ringsplan er;
hearbeta ndet af statistisk a uppgifte r rörande främman de
mariner; samt
tillgodog örandet af inom skärgård arna gjorda sjömätni ngar för sjömilitä ra ändamål .
Följande förslag af större vikt och omfattni ng hafva afgifvits:
angåendfl förbered ande befälsku rs för skjut- och signalskola (gemens amt med in'3pektören af flottans öfningar till sjöss);
till bestämm elser för täflingsm inering ;
till öfningsp lan för flottan år 1908;
till skjutinst ruktion för flottan, artilleri; ·
till bihang till instrukti onsboke n »U n dervisnin g för manskapet vid flottan, II, sjömans kap »;
till exercisreglemente för flottan, I, allmänn a föreskrifter;
till lärobok i artilleri för underbef älsskolan ;
till exercisre glemente för flottan, Il, artilleri, III, torped,
<lch V, strålkast are;
Tidslc?·ift i Sjöväsend et.

7
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förslag till nytt reglem ente och ny underv isnings stadga
fö r sjökrig shögsk olan;
kontra kt mellan kronan och förenin gen Röda korset i
fraga om upplåte lse af lasaret tsfarty g;
handva penssk jutskol a vid Rosers hera för marine n ·
'
sjömät ning af rikets kuster; sam t o
säkerh etstjän sten vid rikets fästnin gar och kustpo sitione r
(gemen samt med chefen för genera lstaben ),
~fvensom i åtskilli ga andra till chefen för marins taben
hänskJ utna frågor.

till skjutin strukti on för flottan, torped ;
till skjutre gler;
angåen de tvåårig tjänstg öring för å sjöman shus inskrif na
värnpl iktiga;
till ändrin gar i reglem ente för marine n, del li (gemensamt med inspek tören .af flottan s öfning ar till sjöss);· '
till öfning splan för flottan 1908- 1909 (gemen samt med
inspek tören af flottans öfning ar till sjöss);
till fördeln ing af mansk apet inom sjöman skåren s afdelningar , yrkesg renar och lönegr ader, samt till fördeln ing af un
m·
und
er
station
flottans
å
a
deroffi cerarna å de särskil da statern
år 1908;
angåen de befälsk urs ombor d under åren 1908- 1909 (gemensa mt med inspek tören af flottans öfning ar till sjöss);
till progra m för omfatt ning af utbildn ingsku rs för persl)nal vid lotsver ket för tjänstg öring vid kustsig nalväs endet;
angåen de special isering af sjöoffi cerskår en (gemen samt
med inspek tören af flottan s öfning ar till sjöss och chefen för

artilleriets stab utförda arbeten och förslag af större vikt.

gifvits.
Utredn ingar och yttrand en hafva dessuto m afgifvi ts rörande:
undero fficers korpra lers beford ringsfö rhållan den;
korvet ten Frej as ändrin g till logeme ntsfart yg;
be h of af laddöf ningsa pparat er;
grunde r för rutin ombor d;
grunde r för fördeln ingar ombor d;
ratifika tion af vissa Haagk onfere nsens konven tioner ;
omorg anisati on af sjökrig sskolan ;
behof af befästn ingar för vissa föresla gna flottsta tioner
(gemen samt med chefen för genera lstaben );
ordnan de för officer are af särskil da kurser vid teknisk a

Följan de arbeten och förslag hafva afgifvi ts:
rekrytu ndervi sning för kustart illeriet (ny omarb etad upplaga) ;
artiller iexerci sreglem ente för kustart illeriet (ny omarb etad
upplag a) ;
till bestäm melser för utbildn ing af eldare till sjötjäu stgön ng vid torped batteri ;
till änd~ingar i kungl. kungör elsen angåen de antagn ing
af mansk ap v1d kustart illeriet genom kontra kt ·
till p lat: för kustart illeriet s öfniug ar år ] 908 (efter samråd med chefen för marins taben);
öfver progra m för kustart illericf ficers utbildn ing ombor d
·
a flottans stridsf artya
Ol
till bestäm melser för utbildn ing af torped handtv erkare till
...
t] anstgö ring vid torped batteri ;
öfver bestäm melser för krigsöf ningar vid kustpo sitione rna
år 1908 ;

kungl. sjökrig shögsk olan J; samt
angåen de genom förand et vid marine ns skolor af stafnin gssätt enligt kungl. cirkulä ret den 7 april 1906.
Åtskill iga förslag af hemlig natur hafva därjäm te af-

högsko lan;

o

IV.
Af chefen för kustartilleriet och inom chefens för kust-

1

o
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till utbildningskurser för kustartilleriofficera re vid kungl.
tekniska högskolan;
öfver reglemente och undervisningsstadg a för kungl. sjökrigshögskolan;
.. ..
öfver förslag till skjutbana för eldhandvapen for Alfsborgs kustartilleridetache ment;
öfver instruktion för krigsöfningar vid kustpositionerna;
till lagförslag mot mutor;
. .
öfver betänkande och förslag angående omorgamsatwn af
kungl. sjökrigsskolan (gemensamt med chefen för marinstaben
m . fl .) ;
.
..
.
till in- och utryckningsdagar för flottans till fastmngstjänst inskritna värnpliktiga under å:· 1909;
.
.
till fördelning af manskapet mom kostartillenets afdelningar, yrkesgrenar och lönegrader samt till fördelning på kustartilleriregementen a af lönerua för officerare och underofficerare från och med år 1909.
Vissa förslag af hemlig natur hafva afgifvits, hvarjämte
arbetet på fullständigandet a[ mobiliseringsplan~~na fortsatts .
Under årets lopp har äfven arbetet med utforandet af ,ett
artillerireglemente (skjutinstruktion för pjäser) fortsatts .

v.
Marinens öfningar och undervisningsve rk
Flottans öfningar.

Under det med den 30 september 1908 tilländalupna undervisnings- och öfningsåret hafva följande fartyg ~.ra rit ~nvä~da:
för förberedande öfningar med till allmän tJänst znsknfna
värnpliktiga under omkring 3 1,1 2 månader: vid Karlskrona ~ta
tion och förlagda till densamma två l:a klassens pansarhatar
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och ett logementsfartyg - Karlskrona beväringsafdelning samt vid Stockholms station och förlagda till densamma två
l :a klassens pansarbåtar - Stockholms beväringsafdelning;
för samöfning af stampersonal och värnpliktiga äfvensom
för skjut-, signal- och eldarskolor samt mineringsöfningar å station under omkring 2 månader: tre l:a klassens pansarbåtar,
två l:a klassens kanonbåtar, två handminefartyg, två bevakningsbåtar och ett logementsfartyg - skoleskadern - , hvarjämte under tre veckor två l:a klasssns torpedbåtar varit tilldelade nämnda eskader;
likaledes för samöfning af stampersonal och värnpliktiga
äfvensom för förberedande beväringsöfningar med till sjötjänst
inskrifna värnpliktiga under omkring 3 månader tre l :a klassens pansarbåtar, två jagare och åtta l:a klassens torpedbåtar
- kusteskadern - , (på hvilken äfven kustartillerikadetter och
-aspiranter samt mariningenjörsaspi ranter och elever - de senare af 2:a årskursen - genomgått föreskrifna kurser) samt
en 2:a klassens pansarbåt, fyra 3 ~e klassens pansarbåtar, ett
handminefartyg, fyra bevakningsbåt.ar, ett kasernfartyg och åtta
2:a klassens torpedbåtar samt under omkring l månad en l:a
klassens kanonbåt - stockholmseskadern - , vid hvilken eskader jämväl mineringsöfningar å minposition blifvit utförda;
för torpedskolans öfningar under omkring 2 månader ett
logementsfartyg, ett verkstadsfartyg, åtta l:a klassens torpedbåtar och fyra 2:a klassens torpedbåtar - torpedskoleafdelnzngen;
för öfvande af kungl. sjökrigsskolans kadetter i 3:e-6:e
klasserna och för samöfning af stampersonal och värnpliktiga
under omkring 4 månader två l:a klassens pansarbåtar -sjökrigsslcoleafdelningen - hvarjämte en del 2:a årskursen tillhörande marinintendentsasp iranter och samtliga l:a årskursen till- ..
hörande mariningenjörselev er öfvats ombord på nämnda afdelning. En l:a klassens kanonbåt samt en l:a och en 2:a klassens torpedbåt hafva omkring l månad varit ställda till chefens
för sistnämnda afdelning förfogande;
för öfvande af skeppsgossar under omkring 4 månader
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korvetten Saga, öfningsskeppen N a jaden och J arra mas, kasernfartyget Norrköping, öfningsbriggarna Gladan och Falken slceppsgosseafdelningen - hvarjämte ombord å Saga äfven öfvats kungl. sjökrigsskolans kadetter i l:a och 2:a klasserna;
för öfning af stampersonal under omkring 2 1/ 2 månader
undervattensbåten Hajen, och därjämte under omkring l 1/2
månad två logementsfartyg och en bevakningsbåt;
för rekognoscering af militärleder under omkring 2 månader ångfartyget Kare och under omkring 3 månader kanonbåten Urd;
för att till Reval öfverföra Hans Maj:t Konungen m . fl.
under omkring 2 veckor en pansarbåt, en pansarkryssare och
en jagare;
.
•
för expedition till Spetsbergen under omknng 3 manader
kanonbåten Svensksund;
för ordningens upprätthållande vid strejkoroligheter i Hernösand, under omkring 3 veckor torpedkryssaren Psilander
och under om kring l vecka kanonbåten Skagul;
för att till Stockholm föra hertigparet af S ödermanland,
under omkring l vecka torpedkryssaren Psilander;
för öfning af 3:e klassens eldare under omkring 2 1;2 månader torpedkryssaren Psilander.
.
f.ör ordningens upprätthållande vid strejkoroligheter v1d
västkusten, und er omkring 2 veckor kanonbåten Skäggald;
för deltagande i flottans befiilsöfningar och för rekognoscering i Norrland under omkring l månad verkstadsfartyget
Blenda;
för deltagande i lcrigsöfningarna under omkring 3 veckor
ballongfartyget N:r l och verkstadsfartyget Elendatill kustartilleriets förfogande under omkring 2 veckor två
2:a klassens torpedbåtar;
·
.
för deltagande i generalstabens fältöfningar under omkrmg
1 vecka en 1:a klassens kanon båt och en bevakningsbåt
Chefsfartyget Drott har varit rnstadt omkring 3 månader.
Pansarkryssaren Fylgia och kanonbåten Svenslesund hafva
afslutat under 1907 började vinterexpeditioner efter att hafva
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varit rustade, Fylgia omkring 5 1 / 2 månader och Svensksund
<Omkring 4 månader.
Under september och oktober 1908 har skjut- och signal.slcola för 3:e klassens sjömän under omkring 2 månader pågått, hvartill varit rustade ett logementsfartyg, eil l:a klassens
pansarbåt och en torpedkryssare - slcolafdelningen.
För närvarande (den 31 december 1908) äro på expedition: pansarkryssaren Fylgia till aflägsna farvatten, kanonbåten
Svenslesund å rikets västkust för bispringande af nödställda
fartyg och fiskebätar samt för upprätthållande af ordningen
p å fi skeplatserna och slutli gen för öfning af stamrekryter och
värnpliktiga fyra l klassens pansarbåtar och ett logementsfartyg, utgörande Karlskrona rekryta(delning samt två l:a klas-sens pansarbåtar och ett logementsfartyg utgörande Slackholms
första relcrytafdelning.

Flottans undervisningsverlc.

I sjökrigshögslcolan, där allmänna kursen pågår sedan den
2 sistlidn(' oktober, utgör antalet elever 25, däraf 2 mariningenjörer och 7 kustartilleriofficerare.
Efter officersexamen på hösten 1907 utgjorde antalet kadetter vid sjölerigsskolan 161, af hvilka under hösten 1908
€fter aflagd officersexamen utnämndes till underlöjtnanter vid
kungl. ftottan 22 och vid kungl. kustartilleriet 10. Antalet
kadetter utgör nu 155, däraf 9 å kustartillerilinjen.
Vid exercisskolan i Karlslerona hafva 742 man (där af i
befäls- och reservofficersaspirantkursern a 32) och vid exercis.slcolan i Stoclcholm 741 man (däraf i befälskursen 7) erhållit
undervisning.
Vid skjut- och signalslcolorna, förlagda till skoleskadern,
bafva under året resp. 328 (däraf 16 officerare, 3 reservofficerare och 12 reservofficersaspiranter) och 263 man (däraf 20
-officerare) erhållit undervisning;
vid eldaresleolan hafva 46 man och vid mineringsöfningar å station 49 man erhållit undervisning.
I underbefälsskolan i Karlslerona har undervisning med-

-
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delats 16 reservofficersaspira nter och 305 man och vid Stockholms stations underbefälsskola hafva undervisats 54 man.
Vid. minskolan i Stockbolm hafva 53 man åtnjutit undervisning.
Vid skeppsgosseskolan Karlskrona har undervisning meddelats 372 skeppsgossar och vid den i Marstrand 128.
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Un der årets regementsöfningar har K ung l. Vaxholms kustartilleriregemente deltagit i den krigsöfning vid kustposition
som jämlikt generalorder den 24 augusti 1908 ägt rum med
kusteskadern, Stockholmseskader n, Vaxholms och Oscar-Fredriksborgs fästning samt vissa truppförband af armen.
Vid kustartilleriet hafva följande antal värnpliktiga undergått öfning:

J(ustartilleriet.

Erforderliga byggnader för förläggning, förråd m. m. äro
nu iordningställda inom Bärningsholms kustposition, hvarigenorn vid denna liksom vid rikets öfriga 4 kustpositioner effektiva öfningar kunnat bedrifvas under året, ehuru ej till samrna omfattning som vid de sistnämnda. Mineringsöfningar
hafva dock försiggått inom Rörningsholms kustposition från
och med den l till och med den 31 juli (31 dagar), under
hvilken tid mineringsskolan vid Vaxholms kustartilleriregemente varit förlagd till kustpositionen.
Förutom de ordinarie manskapsskolorna för kustartilleriets stam hafva följande särskilda skolor och öfningar för ut·
bildningen af kustartillAriets personal varit anordnade:
skjutskola, gemensam för hela kustartilleriet, från och med
den 30 juni till och med den 14 augusti (63 dagar) med förläggning under förra delen i Vaxholms och Oscar-Fredriksborgs fästning och under senare delen i Karlskrona fästning ;
mineringsskola, regementsvis, från och med den 21 april
till och med den 17 augusti (119 dagar);
rekrytskolor för värnpliktiga vid de båda kustartilleriregementenas hufvudstationer och detachement från och med
den 3 april och till och med den 17 augusti (137 dagar); underåriga värnpliktiga öfvades från och med den 9 januari till
och med den 29 september (265 dagar);
regementsöfningar vid de båda kustartilleriregemen tenas
hufvudstationer och detachement från och med den 26 augusti till och med den 29 september, h varvid de till repetitionsöfningar inkallade värnpliktiga deltogo i regementsöfningarn a
under den för repetitionsöfningar na (35 dagar) fastställda tiden .

Antal man
Tjänstgöring.

Första tjänstgöring .. ... ..........
Repetitionsöfning ..................
Tj änstgöring i en följd .........

l

Vaxholms Karlskrona
kustartilleri- kustartilleriregemente regemente

525
559
179

l

502
529
158

Summa

1027
1088
337

Af kustartilleriets officerskår om 100 officerare äro nu
endast 6 löjtnantsbeställning ar vakanta.
Under 1908 hafva 10 kadetter afiagt kustartilleriofficersexamen samt 5 kadettaspiranter erhållit utbildning ombord å
fl ottans öfningsfartyg, af hvilka aspiranter 4 numera äro antagna till kadetter.
6 reservofficersaspira nter hafva under året vid kustartilleriet undergått utbildning till reservofficerare.
Vid kustartilleriets manskapsskolor hafva under det den
30 september 1908 tilländalupna öfningsåret undervisats följande antal man:
l

Antal man
Manskapsskolor.

Rekrytsko lan

························

l Korpralskolan .................... .. ..
1

Underofficersskolans sp ec. kurs
allm. kurs
>

Vaxholms
kustart.reg:te.

l
l Karlskrona
kustart.-

133
92
34
7

159
86
51
18

Summa.

reg:te.

292
178
85
25

l
l

-
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VI.

Utveckling och underhåll af marinens materiel.
a) Fartygsbyggnader.

Under år 1908 hafva nedannämnda genom kungl. marinf örvaltningen (ingenjörafdelningen) kontraherade arbeten blifvit
utförda och levererade:
Jagaren Vale, levererad af Kockums mekaniska verkstads
~ktiebolag,

torpedbåten af l:a klass Spica, levererad af Bergsunds
mekaniska verkstads aktiebolag,
torpedbåtarna af 2:a klass n:ris 12, 14 och 15, levererade
.af Motala verkstads nya aktiebolag,
tvenne mindre kolpråmar för Stockholms station, levererade af aktiebolaget Motala verkstads filial,
en större kolpråm och en ammunitionspråm för Stockholms station, levererade af Oskarshamns mekaniska verkstads
och skeppsdockas aktiebolag,
ett bogserfartyg »Hjälparen, , för Stockholms station, levereradt af Bergsunds mekaniska verkstads aktiebolag.
Genom kungl. marinförvaltningens (ingenjörafdelning) försorg hafva under år 1908 kontra kt afslutats om leverans till
flottan af:
jagaren Vidar, att levereras af Kockums mekaniska verk.stads aktie bolag,
torpedbåtarna af 1:a klass Antares och Arcturus, att levereras af Göteborgs nya verkstads aktiebolag,
torpedbåtarna af l:a klass Altair och Argo, att leverera s
.af Bergsunds mekaniska verkstads aktiebolag,
ändring af 3:e klass pansarbåtarna Björn och Hildur, att
utföras af aktiebolaget Gäfte verkstäder,
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ändring af 3:e klass pansarbåten Gerda, att utföras af
aktiebolaget Motala verkstads filial,
en motorbåt för transport af minor vid Stockholms station, att levereras af Motala verkstads nya aktiebolag,
en motorbåt för transport af torpeder vid Stockholms station , att levereras af aktiebolaget Motala verkstads filiaL
De viktigare och mera omfattande arbeten, som under år
1908 utförts af ingenjördepartementet vid fiottans stationer,
utöfver de arbeten, hvilka äro att hänföra till materielens reparation, underhåll och klargöring för expedition, äro följande:

vid Karlskrona station:
Nybyggnadsarbetena af torpedbåtarna Castor och Pollux
äro i det närmaste afslutade och nybyggnaden af torpedbåtarna
Vega och V esta har fortgått;
kanonbåten Biendas förändring till verkstadsfartyg har
afslutats och arbetena för kanonbåten Verdandes förändring
till sjukvårdsfartyg äro i det närmaste afslutade, hvarjämte
korvetten Frejas förändring till logementsfartyg har påbörjats;
å pansarbåten Dristigbeten har anordnats inredning för
kadetter och å pansarkryssaren Fylgia har insatts kylmaskineri
för ammunitionsdurkarnas afkylning;
en flodångspruta för Karlskrona station har anskaffats ;

vid stockhalms station:
nybyggnaden af 2:a klass torpedbåtama n:ris 10 och 11
har fortgått;
förändringen af 3:e klass pansarbåten Folke har afslutats;
torpedbåtarna n:ris 63 och 65 hafva förändrats till bevakningsbåtar;
en motorbåt för minförsvaret vid Göteborg och en motorbåt för inbergning af torpeder hafva tillverkats;
kanon båten Rotas ändring till gniststationsfartyg har påbörjats ;
kanonbåten Disa och bevakningsbåten n:r 5 hafva försetts
med nya ångpannor, hvarjämte nya ångpannor äro under tillverkning för handminefartyget Edda och verkstadsfartyget Ran .

-
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b) Artillerimateriel, projektiler, torpeder m. m.

Under år 1908 ha[va levererats kanoner för iagaren Vale,
torpedbåtarna Vega m. fl. och handminefartyget Edda sam t
reservkanoner utaf 21 cm., 15 cm . och 57 mm . kalibrar äfven som autom>J.tiska kulsprutor för fästningarna .
Därjämte hafva fartygens och fästningarnas ammunitionsförråd kompletterats med modern ammunition i stället för under året konsumerad äldre sådan.
Eldledningsanordningar för såväl fartyg som fästningarn a
hafva äfven ledes anskaffats.
Vidare hafva anskaffats diverse bomullskrut till minor ;
elektriska kablar; elektriska strålkastare med tillbebör till tre
minförsvaret tillhöriga åegslupar, handminmateriel, mininventarier och ammunitionsutredning för vissa fartyg samt telefonmateriel för flottans fartyg och kustfästningarnas rninspärrmngar.
Därjämte bafva anskaffats diverse torpeder, bomullskrutladdningar till torpeder och diverse torpedmateriel för jagaren
Vidar och till byggnad anbefallda torpedbåtar och undervattensbåtar samt diverse gnistsignalmaterieL

Skjutningar utförda vid Karlskrona skjutbana år 1908.
Månacl. l

Dag.

Skjutningar.

:Mars

Dag.

Skjutningar.

12

Profskjutning af Nk. (15) och Nk. B (15) efter
genomgånget förvaringsprof.
af Nk. (15) 8., 9. och 15. leverans en.
af Nk B (tub).
af 15 cm. Exl. M/98, 4. och 5. l everansen.
Fri sprängning af 75 n1.m. stålgr. lVI/05 utaf Fagersta och Hellefors' stål.
Anskjutning af l st. 8 cm. tubkanon MJ07 i 24
cm. haubits :M:/1900.
Profskjutning af krut under olika temperaturförh ållande Nk. (15) 7. leveransen.
af 15 cm. Exl. lVIJ98. Nkt (12) 4., 5.,
6., 7. och 12. Nks (12) 5., 7. och 8.
l everansen.
af 12 cm. Exptr. Nkt (57) 4. lev. Nk1
(57, 47, 38) 20. och 21. lev. Nku (57)
L och 7. lev.
Inskjutning af tunga dubbelrör M/05.
Profskjutning af Nks B l75) 1. leveransprofskjutningen samt 75 mm. p. h. från Skulttma.
af 75 mm. p. h. från England.
af 12 cm. hpgr. M/94 från Virsbo.
Fastskjutning af ny mottrycksring i 12 cm. k.
M/81 n:r 69 å korvetten Saga.
Profskjutning af Nks B (57) i 27 cm. k. M/76 och
57 mm. ss. k. MJ89 B, 11. leveransen.
L profskjutningen.
af Nko (57) 9. leveransen a. och Nko
(57) 9. leveransen b. 2. profskjutningen.
Skjutförsök för utrönande af inverkan af förekomm en utvidgning i loppet å 37
mm. ss. k. M/98 n:r 3 och 37 mm.
ss. k. :M:/98 B n :r 19.
Profskjutning af Nko (12) 5., 8., 9., 10. och 11. l ev er ansen samt Bpr. M/94 och Pr. st.
lVI/93.

14
16
19
17-20
24
26
30

April

2

16-27
25

Maj

l

2-8
12
18

Januari

2
14

l
Februari

j

18
25

20

25
28
Mars

3

Anskjutning af 57 mm. ss. k. MJ89 B n:r 33 o. 37.
Profskjutning af Nks B (57) 10. lev., 1. profskjutningen.
af 75 mm. stålgr. M/05 från Virsbo.
af 25 mm. patronhylsor från stockhalms vapenfabrik.
af 57 mm. patronhylsor :M:J95.
af Nk B (tub).
af Nks (57) 3., 6., 7. och 8. levemnsen samt Bpr. :M:/89.
af 15 cm. hpgr. M/03 med kapp . från
Bofors.

21

26

-
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~~~======~====================================~

Dag.

Skjutningar.

Maj

29

Juni

2

Förändrande af laddningsvikt å Nks (12) 9., 11.
och 12. leveransen.
Profskjutning af Nk, (37) 1., 2., 3. och 6. lever ansen.
Förändrande af laddningsvikt å Nkt (37) 2. levm·ansen.
Profskjutning af Nkt (25) 4. och 5. leveransen.
af 57 mm. p. h. M/89. 1:a partiet.
af 57 mm. hp. Mf95.
af Åkt Anelöf 1905, parti IV.
för sökande af laddningsvikt å Nk;
(12) 9., 11. och 12.te leveransen .
af Nks B (12) 13. leveransen. 2. profskjutningen.
-af Nk. (57) 10. leveransen. 2. profskjutningen.
för sökande af ny laddningsvikt å
Nk. {' 4 /eo) 3. lev. och Nks (' 5/s•-••) 2.
leveransen.
af Nka (15 /se-•2) 3. och 4. leveran sen.
af krut, förvaradt i Fylgias aktra 57
mm. durk.
Sökande af ny laddningsvikt å Nk. (15) 6. lev.
å Nko (12) 3. lev.
å Nk, (57. 47. 38.)
16. leveransen.
Skjutförsök med 6.5 mm. automatisk kulspruta
fr ån Stockholms vapenfabrik.
med 6.5 mm. automatisk kulspruta
från Stockholms vapenfabrik.
Skjutförsök med 6.5 mm. automatisk kulspruta
M/1900.
m.ed 6.5 nun. automatisk kulspruta
M/1900.
Profskjutning af Nks B (57) 12. lev. och 57 mm.
p. h. M/89. 2. partiet.
af Nk. B (15) 16. leveransen.
Sökande af lämplig laddningsvikt i 24 cm. k.
M/76 af Nks B (57) 9. l ev.

Månad.!

4
6

lO
11

16
19
22
Juli

14

28

30

Augusti

1-5
3, 4, 5
1-5
3, 4, 5
8
17
22

l\fånad.

l

Dag.

Skjutningar.

Inskjutning af barlastad 12 cm. granatkartesch
M/03. l. serien.
Inskjutning af barlastad 12 cm. granatkartesch
2
Septemb.
Mf03. 2. serien.
Profskjutning af Nk. ( 12 /oa). l. leveransen.
11
25
af Nks B (57). 11. leveransen, i 27
cm. k. M/76.
af Nk5 B l75). 2. lev., l. profskjutn.
2
Oktober
samt 75 mm. ph. Mf05 från 'rhe Kings
Norton och Nks B (75). l. lev. 2.
profskjutningen.
9-10
af 75 mm. stålgranater Mf05 från
Virsbo.
14
Undersölming af elektrisk affyrningslås till 8 cm.
tubkanon M/07.
19, 20, 21 Profskjutning af Nk. (15 /oa) 1., 2., 3., 4., 5. och 7.
leveranserna.
19
Skjutförsök med krut, förvaradt i Fylgias aktra
15 cm. durk
,
20
Profskjutning af 15 cm. Ex.-laddn. M/03. Nks (12)
7. och 10. leveransen.
26-30
af 12 cm. h p gr. M/94 B från Virsbo.
6
af krut under olika temperaturförh ållande Nk. (' 5/os) 8. lev.
13-16
Nk. (21) 8., 9., 11. och 13. leveransen,
Bpr. M/94 högergängade samt 21 cm.
Ex.-laddn. Mf98. D. Nc. (15).
20-30
af 75 mm. stålgranater Mf05 från
Virsbo.
23
Sökande af laddningsvikt å Nk. (21). 3. lev.
25
Profskjutning af Nko (57). 5. leveransen.
Decemb.
l
af Nk5 B (75). 2. leveransen. 2.
profskj utningen.
2
af Nks B (57) 13. lev. l. profskjut- ningen.
Sökande af laddningsvikt å Nks (57). 5. leveransen.
3
Armeringsprof af Bpr M/Krupp i 75 mm. stålgr. '
M/05 från Virsbo.
Augusti

No:.J

28

-

-
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](ustpositionerna.
Månacl. \

Decemb.

Dag.

l

3

,
4
»

15
- 22

l

Skjutningar.

.
l.

Profskjutning af 75 mm. stålgr. M/05 från Finspong,
Sökande af laddningsvik t å Nk" B (75), 1. leverans en.
Fri sprängning af 75 mm. stålgr. M/05, förseelda
med Bpr. M/94.
.
Fri sprängning af 75 mm. stålgr. Mj05 från Virsbo.
Uttagande af lämplig laddningsvik t å Nku B (57)
12. lev. i 57 mm. ss. k. M/95 D.
Profskjutning af kammarskjut ningsammun ition.

Km·lskrona fästning.

Befästnings arbetena äro i det närmaste afslutade.
Arbetena för kustartilleri ets inkvartering och minförsvarets ordnande h af va afslutats.
2.

Älfsbo1·gs fästning.

Ändrings- och tillbyggnad sarbeten för kustartilleri ets mkvartering å N ya Varfvet hafva fortsatts.

l

3.

Hömingsholm s kustposition.

Arbetena för kustartilleri ets inkvartering m . m. äro afs lutade.

c) Hus och andra byggnader.
vid Karlskrona station :
arbetena med gamla bageriets förändring till beklädnadsförråd hafva påbörjats; jordschaktu ings- och grundläggn ingsarbeten för nya torpedtillve rkningsverk staden hafva utförts; en
kompassund ersökningsp aviljong af trä har uppförts; desinfektionsbyggna den å epidemisjuk husholmen har tillbyggts; stora
·sjukhusvind en har inredts till förråd för sjukvårds- och förbandsartikla r; amiralitetsk yrkans reparation är påbörjad; arbetena med anordnande af gnistsignals tation å varfvet äro påbörjade; å forten Kungsholm en och Västra Hästhol~1en äro
anordnade upphalnings slipar och skjul för minspärrmn garnas
båtmateriel, nytt accumulato rbatteri har insatts i nya verkstadsbyggnaden; å verkstadsby ggnaden har gjorts en tillbyggnad af
sten, afsedd för kopparslaga reverkstad;
-vid Stockholms station:
en kasern för sjöreserven och ett skjul för torpedbåtar
hafva uppförts; arbeten för anordnande af gnistsignals tation
hafva utförts; å Bergholmen hafva uppförts en stridsspetsk ällare och en mindre båtbrygga; hvarjämte å Loudden arbeten
utförts för uppförande af vaktstuga och anordnande af brygga,
väg- och spåranläggn ing.

VII.

Sjökarteverket.
U n der år 1908 ha f va sjö- och triangelmät ningar blifvit
utförda:
i Västerbotte ns läns skärgård, där mätningarn a i skalan
l : 20,000 verkställts från 1907 års slutpunkter nord Ostnäsfjärden , nordvart till Långudden (syd Ratan) samt från Dömanskär (nord Ratan) nord vart till 2" syd Sikeå, utgörande en
sammanlag d areal af l ,03 kv.-mil;
i Västernorrl ands läns skärgård, där mätningarn a i skalan l : 20,000 verkställts från Skogsudde västvart till linjen
H örm;katan- Burti-Fälle sund, utgörande en sammanlagd areal
ttf 0,75 kv.-mil;
hvarjän:::.te lodningar till sjöss verkställts i dessa båda
län i skalan l : 50,000, omfattande en areal af 3,15 kv.-mil
samt triangulerin g verkställts inom området Bjurö klubbKåge;
i Kalmar läns skärgård, där mätningar i skalan l : 20,000
Verkställts vid inloppen till Oscarshamu , utgörande en areal af
•0,3o kv.-mil;
Ticlsh·ift i Sjöväsenclet.

8
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i Göteborgs och . Bohus läns skärgård, där mätningar i:
skalan l : 20,000 verkställts från 1907 års slutpunkter vid Kalfsund nordvart till linjen St. Oset-Björkö hympel, utgörande
en areal af 0,36 kv.-mil;
i länets nordliga del hafva mätningar verkställts från
norska gränsen (Gris bådarna-Vag narberget) samt sydvart därifrån till linjen Håskären-Fel gdholm-Styrs ö, utgörande en
areal af l ,6 kv.-mil.
'l'riangulering har verkställts från Vagnarbergen till Fjällbacka skärgård .
Nettobehållnin gen för försålda kartor utgjorde 31 ,96()

-
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Luxbelysning har införts vid Hög by, Kapelluddens och
Begerstads fyrar samt acetongasbelys ning vid 3 st. ledfyrar.
B~stä.llshus för öfverlots har uppförts på Vinga.
M1sts1gnalapparat för knallsignaler har uppsatts vid Holmögadds fyr.

IX.

Navigationsskol oroa.

kronor 90 öre.

VIII.

Lotsverket.
Under år 1908 hafva lysbojar med acetongasbelys ning
anskaffats och utlagts vid Rata storgrund utanför Ratan, vid
Vänta litets grund sydost från Hernö, vid Argos grund norr
.om Örskär, vid Ölands norra grund norr om Öland, vid Lilla.
Middelgrund i Kattegat.
En mindre lysboj med fotogenbelysni ng har anskaffatsoch utlagts vid Fläskö i Norrköpings skärgård . Fyrskeppe t
'l'relleborgs redd har förlängts och omändrats. Fyrskeppet
Oskarsgrnndet har erhållit luxbelysning. Fyrskeppet Svinbådan har erhållit acetongasbelys ning och försetts med en ny
fyrapparat med ändradt sken i stället förutvarande två fyrapparater.
På Högbonden norr om Härnösand är en ny fyr under
anläggning och har där uppförts ett fyrtorn samt ett boställshus.
Nya fyrar utan ständig bevakning hafva uppförts på Lägerholmen, Röko och Vesterbergsud de.

Vid rikets navigationssko lor hafva uerler läsåret 190719?8 varit inskrifna i navigationsard elningen 397 elever, af
hvrlka 168 utex~minera~s såsom styrmän och 135 såsom sjökapten er, samt 1 masklllistafde! ningen 288 elever. d hvilka
148 aftagt maskinistexam en och 98 öfvermaskinist examen Autalet af dem, som utan att såsom elever hafva tillhört sko,lorna
åtnjutit undervisning därstädes, har utgjort 1 o3, af h vil ka 10
aflagt styrmans-, 30 sjökaptens-, 5 maskinist- och 1 öfvermaskini stexamen.
Dessutom hafva 42 elever och 51 privatister aflagt godkänd exame n i ångmaskinlära .

x.
Nautisk· Meteorologiska byrån.
Antalet af de under byråns tillsyn lydande särskilda ob~ervationsstationer utgöres för närvarande af 20 stationer för
fullständigare meteorologiska observationer, 24 stationer för
nederbördsobe rvationer, l 4 station er för hydrografiska iakttagelser, af hvilka 10 äro förlagda till fyrfartyg, 8 stationer för

~
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vattenh öjdmätn ing medelst registre ringsap parater, 5 statione r
för vattenh öjdmätn ing medelst observa tioner å peglar föruto m
6 dylika statione r inom Mälaren , hvilka sistnäm nda bekosta s
af hushåll ningssä ll skapen i Stockho lms, Uppsala , Västma nlands
och Söderm anlands län . Ytterlig are en station för vattenh öjd mätning medelst registre ringsap parat är under anläggn ing vid
Smögen i Bolmslä n.
Meteoro logiska observa tionsjou rnaler, förda på fartyg a
aflägsna farvatte n, hafva inlämna ts från l handels fartyg. P å
Aktiebo laget Svenska Ostasia tiska Kompa niets tre ångare äro
fullstän diga instrum entutre dningar montera de, och skola de
från dessa ingåend e journal erna likasom de förut inkomn a
öfverläm nas till meteoro logiska institut et i Utrecht , sedan erforderli ga utdrag ur dem blifvit gjorda.
Den af 1907 års riksd ag beslutad e utvidgn ingen af byråns verksam het har till största del en genomf örts, i det att
byråns persona l ökats med eu assisten t i Stockho lm och fyr a
förestån dare för i Götebo rg, Malmö, Kalmar och Sundsv all
upprätt ade ageutnr er och kontrol lstation er samt magnet iska
rekogno scering ar under sommar en utförts å kusten emellan
Sandha mn i norr och Degerh amn i söder.
Byråns instrum ent-, bok- och kartsam lingar hafva blifvit
på vanligt sätt förökad e.

XI.

Kommitteer.
I afseend e å kommit teer, som af Kungl. Maj:t, på föredragnin g af chefen för sjöförsv arsdepa rtement et, blifvit tillsatta ,
och liknand e beredni ngar, hvilka blifvit på grund af Kungl.
Maj:ts bemynd igande, H f nämnda chef tillkalla de, är följan de
att meddel a:
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l:o) Genom Kungl. bref den 3 novemb er 1905 tillsatte s
en kommi~te .för omarbe tning af regleme ntet för flottans pensionska ssa 1 v1ssa hänseen den ocb utsågos tillleda möter i denna
kommit te komme ndören P. J. Dahlgre n, kaptene n grefve c.
A. Wachtm eister och kaptene n H. O. F. Gylden. Till sekreterare förordn ad es advokatfigJmlen H , vVolff samt, efter hans
befordr an till exped itionsch ef i kungl. sjöförsv arsdepa rtement et,
den 19 januari 1906 notarien i kungl. marinfö rvaltnin gen A.
Hillfors. Betänka nden hafva afgifvits el en 2 maj 1907 och den
18 april 1908.
2:o) Genom kungl. bref den 28 septemb er 1906 bemyndigades chefen för sjöförsv arsdepa rtement et att för utrednin oom behofve t af förändr ingar i sjökrigs skolans nu varande 0 ;
gani sation tillka ll a högst 5 sakkunn iga, däraf en tillika sekreterare; och utsågos på grund häraf den 4 oktober 1906: kommendör en Gustaf Dyrssen , komme ndörkap tenen H. F. Lindberg, t. f. lärover ksrådet A. Nordfel t, lektorn A. M. Johanss on
samt kapteue n J . B. Maijströ m, jämväl sekrete rare; och hafva
betänka nden blifvit afgifna den 19 mars och den 2 maj 1908.
3:o) Genom kungl. bref den 7 decemb sr 1906 bemynd igades chefen för sjöförsv arsdepa rtement et att til lkalla högst 7
sakkunn iga jämte en sekrete rare för utredni ng rörande åtgärder för stärkan de af rikets fasta försvar åt sjösidan m. 111 ., på
grund hvaraf följande persone r den 8 i samma månad tillkallades, nämlige n: kontera miralen J . W. L . Sidner, öfverste n
C. D. L. W:son Munthe , komme ndörkap tenen S. J. T . C. Ankarcron a, majoren A. Odelstie rna, kaptene n A. L . Törner, kaptenen U. L . Key och t. f. advokat fiskalen J . H . Hallströ m,
den senare sekreter are. Betänka nde afgafs den 23 juni 1908.
4:o) Geuom kungl. bref elen 6 septemb er 1907 bemyn.
~Jgades chefen för sjöförsv arsdepa rtement et att tillkalla högst
llande af utredD sa kkunnig a jämte en sekrete rare för verkstä
dlings- och
upphan
Din g angåend e flottans och kustarti ll eriets
i samma
27.
entrepr enadväs ende m. m., och utsågos härtill den
månad f. d. distrikts chefen grefve C. O. Taube, grossha ndlaren
E. A.. Nilsson , grossha ndlaren H. Lamm och marinin tendent en
R S. Näsman , den senare sekreter are.
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5:o) Genom knngl. bref den 28 september 1907 förordDades konteramiralell 'r. C. A. Sandström och kaptenen A. H .
Gisiko att deltaga i öfverläggning med chefen för landtförsvarsdepartementet i granskning af förslag rörande ändriugar i
värnpliktslagen m . m. Förslag afgafs den 14 februari 1908.
6:o) Genom kungl. brer den 11 oktober 1907 bemyndigades chefen för sjöförsvarsdepartem entet att tillkalla högst 4
sakkunniga jämte en sekreterare för att biträda med ytterligare utredning och uffattande af slutligt förslag rörande marinförvaltningens omorganisation; och blefvo härtill den 20 november 1907 utsedda generalmajoren J. G. Björlin, f. d. distriktschefen grefve C. O. Taube, laudtbrukareu C. Persson i
stallerhult och vice häradshötdingen J . T. Larsson. 'rill sekreterare förordnades atllanuensen i marinförvaltningen T. A.
H . Hedren. Betänkande afgafs den 9 mars 1908.
7:o) GetlOm kungl. bref den l maj 1908 bemyndigad es
chefen för sjöförsvarsdepartem entet att tillkalla högst 4 sakkunniga, däraf en sekreterare, för biträde med uppgörande af
förslag till organisation af flottans sjömanskär under förutsättniug af utsträckt öfningstid för vämpliktige vid flottan; och
blefvo härtill den 12 maj l 908 utsedda kommendörkapten en
af l:a graden G. af Klint, kaptenen vid kungl. flottan frih .
U. C. K:son Sparre, kaptenen vid kungl. flottan H. H. K. Ericson, kaptenen vid kungl. flottan A. H . Gisiko, och skulle a f
dessa friherre Sparre jämväl tjänstgöra såsom sekreterare. Betänkande afgafs den 5 oktober 1908.
8:o) Genom kungl. bref den l maj 1908 bemyndigades
chefen för sjöförsvarsdepartem entet att tillkalla 2 sakkunnign
för biträde med kom pletteraDde af förslag rörande tillämn ad
ny station för flottan i Stockholm; och blefvo härtill den l
maj 1908 utsedda generallotsdirektöre n D. U. V. Linder och
kaptenen vid kungl. flottan H . H. K. Ericson, hvilka afgåfvo
betänkande den ~O juni 1908.
9:o) Genom kungl. bref den 15 maj 1908 bemyndigades
chefen för sjöförsvarsdepartem entet att utse högst 5 sakku nniga, däraf en sekreterare, för biträde med utredning ifråga
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Dm vissa ändringar i marinintendenturkå i·ens organisation m. m.;

och blefvo härtill tillkallade den 18 juni 1908: grosshandlaren
E. A. Nilsson, förste marinintendenten, chefsintendenten G. E.
Didriug, kommendörkaptene n af 2:a graden G. H. Lidbeck;
{]en 3 juli 1908 marinintend enten af l:a graden S. F. Lagerho1m och den 14 november 1908 f. d. distriktschefen g refve
C. O Taube; de sakkunniga skulle själfva inom sig utse sekreterare.
H•:o) Genom kungl. bref den 18 september 1908 bemyndigades chefen för sjöförsvarsdepartem entet tillkalla högst 5
sakkunniga jämte en sekreterare för att med anledning af ifrågasatt öfvergång till den engelska regeln i svensk skeppsmätnin gslagstiftning biträda vid revision af skeppsmätningsförf attuingarna; och blefvo härtill den 13 oktober 1908 utsedda kommerserådet C. Malmen , skeppsredaren D. Broström, skeppsmätningsöfverkontrollö ren K. O. Larsson, lotskaptenen C. H. Ramsten samt till sekreterare dispaschören P. A. Hasselrot.
ll :o) Genom kungl. bref den 4 december 1908 bemyndigad es chefen för sjöförsvarsdepartem entet tillkalla högst fem
sakkunniga, af hvilka en tillika skulle tjänstgöra som sekreterare, för utredning i fråga om olika pansarbåtstyper; och blefvo
bärtill den 10 december 1908 utsedda vice amiralen m. m.
C. O. Olsen, konteramiralen m . m . vV. Dyrssen, marinöfverdirektören m. m. H . H. Lilliehöök, kaptenen vid kungl. flottan
m. m. H. H. K . Ericsson, kaptenen vid kungl. flottan C. O.
Lindsström, som tillika skulle tjänstgöra såsom sekreterare.

XII.

Utfärdade författningar.
Under år 1908 hafva på chefens för sjöförsvarsdepartetnentet föredragning följande allmänna författningar utfärdats,
nämligen den: den 14 februari kungörelse angående upphäf-
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vande af nådiga instruktionen för dem, som förordnas att förrätta generalmönstring med sjömans- och skeppsgossekårerna
samt Karlskrona artillericorps den 8 december 1899; den 3
april kungörelse angående ändrad lydelse af § 4 i nådiga stad gan för skeppsgosseskolan den 13 mars 1896; samma dag kun görelse med vissa föreskrifter angående skeppsmätning; den 23
juli kungörelse angående förändrad lydelse af 9 punkten i de
genom nådiga kungörelsen den 24 november J876 fastställd a
grunder för pensionering af f:lottaus befäl och underbefäl me d
vederlikar, sådan samma punkt lyder enligt nådiga kungörelsen den 6 juni 1879; samma dag reglemente för sjökrigshögskolan; samma dag undervisningsstadga för sjökrigsbögskolan r
den 20 november instruktion för marinförvaltningen; den 27
november instruktion för nautisk-meteorologiska byråns kontrollstationer; samma dag förordning om fartygslanternor; den
11 december kungörelse angående en särskild standert, att begagnas å lotsverkets ångfartyg, då de användas för lotsverkets
räkning i annan tjänst än lotsningstjänst m. m.; den 18 december kungörelse angående ändrad lydelse af § 11 mom. 3
samt § 12 uti nådiga förordningen angående af:löning för sjörullföringsområdesbefäl och för f:lottans värnpliktiga under
fredstid m. m. den 6 december 1901, sistnämnda §,sådan de l)'
lyder enligt nådiga kungörelsen den 20 april 1906; den 23
december kungörelse angående befattningshafvares vid marin förvaltningens civilafdelning delägarskap i flottans peusionskassa .
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Årsberättelse i sjökrigskonst och sjökrigs-·
historia år 1908.
Afgifven elen 3 mars 1909 af ledetmoten O. Lybeclc.

De mest intressanta maritima företeelserna sedan det
rysk-ja panska krigets slut torde vara den alltjämt pågående
fredli ga kraftmätningen mellan England ocb Tyskland samt j,
fjerra n västern Förenta Staternas sträfvan att rycka upp till'
andra rangplatsen btand marinerna. Denna plats har republiken vunnit af Frankrike, som genom tillsättandet i politiska·
syften af marinministrar -- icke fackmän, genom ind iciplin
och antimilitär agitation, varit i brist på den inre inre kraft
och det yttre stöd, som fordras för att föra ett vapen, liksom
allt an nat, framåt. I fjerran östern har Japan fortsatt sin
princip: »Nacb de m Siege binde den Helm fester». I denna
allm änna riktning bar år 1908 utan afbrott ankoytit sig ti ll
sitt föregående år.
År 1908 har dessutom för den yttre politiken varit ett
år, full t af lifaktigbet. Förhållanden och händelser hafva un der året framträdt, som för makterna skärpt behofvet af en
geno mtänkt fredsstrategi och en verksam krigsberedskap. I
intet fa ll har emellertid denna krigsberedskap beböft höjas öfver begreppet beredskap, om än sjöstridskrafter blifvit såsom
maktmedel använda vid kusterna af Venezuela, Haiti och Ma rokko.
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J ag skall tillåta mig att till en början i sjökrigshistoriskt
syfte lämna en öfverblick af händelserna vid dessa nämnd a
utom-europeiska länder. Hvad som där inträffat är icke af
större betydelse, men bör ju dock blifva omnämndt.
Förhållandet mellan Holland och Venezuela har, som
kändt är, under året tilldragit sig allmän uppm ärksamh et.
Sedan flera år tillbaka förefunnos tYistepnnkter mellan de båda
staterna, hvilka på sätt och vis och därigenom att Holland är
i besittning af de tre små öarna Oruba, Curacao och Bueu
Ayre tätt utanför västra delen af Venezuelas kust kunna betraktas såsom grannstater; dessutom besitter Holland en del
af Guiaua ost om Venez•_lela.
De oroliga förhåll&ndena i den oroliga republiken hafva
o rsakat uppkomsten af et.t flertal politiska flyktingar, än från
det ena än från det andra lägret. Dylika flyktingar hafva
förmenats söka sin tillflykt till holländska fartyg och till de
närbelägna holländska öarna, hvarför de venezuelanska kustvaktfartygen företagit sig en del oberättigade visiteringar af
fartyg från Curacao. Redan 1902 sände holländska regeringen kustpansarfartyget K.öningin-Regentes (5100 tons) och pansardäckskryssaren Utrecht (3900 tons) till la Guayra för att
fordra upprättelse. Dylik blef visserligen utlofvad, men hän delserna i republiken togo snart en ny vändning. Cypriano
Castro, en f. d. åsnedrifvare och plantageägare, hade nått den
åtrådda presidentvärdigbeten, hvarvid samtidigt, och som brukligt är vid politiska omhvälfningar i vesterns republiker, ett
stort antal politiska flyktingar måste emigrera. En af Castros
mest betydelsefulla motståndare tog sin tillflykt till Curacao,
Castro fordrade bans utlämnande, hvilket dock af de bolländska lokala myndigheterna afslogs, såsom varande i strid med
folkrätten. Under förevändning att revolutionärer skulle fin nas ombord å de holländska fartyg, som kommo från Curacao jämte kringliggande öar, lät presidenten visitera dessa fartyg, ej blott i venezuelanska farvatten utan också i öppna sjön.
Besättningen utsattes för åtskilliga trakasserier och obehag.
Förbittringen å Curacao, hvars handel är afsevärdt beroende
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af Venezuela , steg c.erbörd t och venezuelanska konsuln bl e f
insulterad samt måste tagas i beskydd af de holländska myndigheterna. På så sätt bafva under några års lopp förhållandena a lltmer blifvit skärpta och 1908 fann Castro lämpligt att
nfbryta de diplomatiska förbind elserna med Holland. Från
Holland hade ock afsändts kustpansaqartyget »Heernskerk»
(5000 tons) samt kryssaren »Gelderland» (3900 tons) och
»Friesland» (4000 tons) hvarjämte i december 1908 dessutom
klargjordes kustpansarfartyget »de Ruyter» (51 00 tons) att
förstärka krafterna i Vestindien.
Det var sålunda tydligt att bolländarue tänkte handla
med kraft och den 12 december började de tillgripa repressaliernas vapen, då venezuelanska kustvaktfartyget »Alix» togs
i beslag utanför Pnerta Cabal lo. E j långt efteråt beslagtogs
ett annat dylikt fartyg »23 de Mayo», och den 15 december
jagade Gelderland» den venezuelanska torpedbåten- eller som
vi också kunna säga Venezuelns torperlbåt - Margarita .
Folkrättsligt betraktades dessa åtgärder icke såsom krig,
men detsammas officiella utbrytande kunde ju väntas.
Några jämförelser för ett dylikt tämligen säreget krigsfall skall jag anhålla att få lämna. strategiskt sed t borde fördelarna varit på Venezuelas sida. Kriget kunde ju endast
komma att utspelas i Vestindien, där Venezuela förfogade öf''er hela sitt lands resurser, under det att Holland omedelbart
kund e stöda sig endast på Guiana och Curacao. Venezuela
är ett land , som i yta motsvarar ungefär Sverige, Norge, Danmark och Holland tillsam mans tagna, som har en kuststräcka
i längd motsvarande afståndet från Raparande uer till Trelleborg, och hvars land bebos af 2,6 millioner människor. För
anfall till lands från Venezuela va~· holländska Guiana visserligen skyddadt genom Brasilien och mellanliggande engelskt
territorium, men däremot kunde de tre bolländska öarna Curacao , Oruba och Buen Ayre, belägna som de äro tätt på den
venezu elan ska kusten, lätt blifva ockuperade af republiken förutsatt att denna förfogat öfver någon militär makt att räkna
n1ed. Så var uu likväl icke förhållandet, och detta förändrar
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helt och hållet problemet. Venezuelas ftotta, om man så får
kalla den, består af tre kanonbåtar, några transportfartyg och
bogserångare samt en torpedbåt. Om dess kustbatterier liksom om dess arme torde heller icke vara mycket att orda.
Holland däremot sände ju, som vi sett, ej obetydliga sjöstridskrafter till Västindien . Personalen är väl organiserad och öfvad samt van vid tjänst i kolonierna. För landstigningsföretag i mindre skala samt för kolonialtjänst i allmänhet förfogar
marinen öfver en särskild marinkår.
Således voro alla de militära fördelarna å Hollands sida
och det var därför hel t naturligt att holländarna tog o kon ftikten tämligen lätt. Men den allmänna meningen fordrade
hastiga och kraftiga åtgärder, ty det var kändt att presidenten
Castro förfogade öfver ej ringa statsmedel, medelst h vi lka man
tänkte sig att, om tid lämnades, sjökrigsmedel skulle kunna
inköpas och bemannas. En art af fredsb lockad blef sålunda
igångsatt med åtföljande uppbringningar. Venezuela var icke
i stånd att besvara Hollands kraftåtgärder och hela det hotande kriget vände sig i stället inåt republiken själf, för att där
förorsaka en ny omhvälfniug. Redan i december 1908 lämnade presidenten Castro landet och därmed de facto sin ställning och makt. Vicepresidenten Gomez lät förklara holländarnas åtgärd att taga i beslag venezuelanska regeringens fartyg
såsom »en invasion af V enezuelas territorium», h varigenom
presidenten i kraft af författningen antog diktatorsmakt. Den
allmänna oviljan i landet vände sig mot Castro, hvars partimän afiägsnades från ledande platser. Den nye prisidenten
Gömez inledde fredliga förhandlingar med Holland - liksom
också med Columbia och andra amerikanska stater, med hvillm
Castro inledt sitt land i vissa konflikter.
Holland hade sålunda vunnit hvaG. som med flottans uppträdande var afsedt.
Ett annat oroligt hörn af Vestindien utom Veuezuela ät·
republiken Haiti, upptagande västra delen af ön med samma
namn. Haiti lider alltjämt af periodiskt återkommande anarki ,
hvars orsaker i första hand bero af genomusla styrelseförbål-
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!anden. I samma mån som Panamakanalen (Colon-Panama)
så småningom na lk as sin fullbordan, och den stora oceantrafiken ledes förbi Haiti, torde andra makters intresse att på ön
.astadkomma stabila förhållanden ökas. I första hand gäller
naturligtvis detta för Förenta Staterna, och det är kanske
icke alltför oförsiktigt att förutsp å Haiti en politisk autonomi
under Förenta Staterna i likhet med Kuba.
I mars 1908 utbröt i Haiti den första revolutionen för
Aret, riktad mot presidenten Alexis Nord. Engelska, franska
DCh tyska örlogsfartyg (Cressy, Indefatigable, Bremen m. fL)
sändes genast till Port·au-Prince för att skydda europeerna.
Denna revolution kufvades emellertid snart, bokstaftigen talad t
i blod, och för att få ett slut på Alexis Nords framfart mot
revolutionärerna , fördes af franska kryssare upprorsgeneralen
Firmin och andra ledare från Gonaives till S:t 'rhomas.
Revolutionen utbröt ånyo i november. Haitiska kanonbåten
»Croyant» sändes af den ännu regerande presidenten Alexis
Nord till södra Haiti men blef vid Jen\nice tagen af insurgentgeneralen Simons trupper. Makterna sände nu ånyo fartyg
såsom Schylla, Eagle och Dugay-Trouin till Port-au-Prince.
Denna gång gick revolutionen bättre . Insurgenterna togo flera
städer och i början af december hufvudstaden Port-au-Prince.
De utländska makterna hafva ej inblandat sig i de inre
stridigheterna, utan hafva endast genom JandsättHnde af trupper från örlogsfartygen skyddat sina egna konsulat oc!J de
bvita. I republiken Honduras hotade under juli månad en
revolution att utbryta, h varvid genast den amerikanska kryssaren »Albany • ditsändes. Lugnet bl ef emellertid återställd t
och Amerika behöfde icke ditsända ytterligare stridskrafter.
Den nordamerikanska ftottan har sålunda under 1908 som
ock förut fått utföra en art af politisk polistjilust i flera
af de oroliga stater, som genom Monroedoktrinen knytits till
den stora republiken.
Jag anhåller nu att få öfverflytta den historiska redogörelsen för året från Vestindien till Marokko. Enligt öfverenskomm else i Algerias 1907 skulle af Frankrike och Spanien
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upprättas polis i vissa af landets kuststäder för skydd åt europeer och förhindrande af vapensmuggling. Det dröjde emellertid rätt läu ge med organiseraodet af denna polis, allt fö r
länge för att hinna förhindra ett ganska fanatiskt isceusatt
upplopp i Casablauca, hvarvid några fransmän blefvo mördade. Från den i de marockanska farvattnen opererand e fran ska eskadern gjordes nu en landstigniug - dock med otillräckliga krafter -- och ett beväpnadt motstånd från muselmännens sida mötte. Härpå följde beskjutningen af staden
Casablanca från den franska eskadern .
Frankrike inblandades härigenom i sitt marockanska krigsföretag, hvilket snart kom att på sätt och vis sammanföras
med det marokanska inbördeskriget, i h vilket Frankrike tog
parti för den rättmätige sultanen Abdul HaEis. Genom detta
de otrognas partitagande försämrades Abdul Hasis ' ställ ning,
allra hälst sedan pretendenten Mulei Hafid proklamerat det
heliga kriget mot inkräktarna, Som bekant blof Mulei Hafid
den segrande sultanen och äfven Frankrike fann sig uti att
erkänna honom. Under hela operationen synes emellertid
Frankrike icke bafva gått utöfver Algeciras-öfverenskommelsens
grundval. I februari 1908 afsände Spanien en del vaktfartyg
till Marokko och den 15 samma måuad besattes af dessa Marchica, strax ost om Kap Viejo. Motivet för denna operatio n
var att förhindra att oroligheterna öfverfördes till spanskt territorium.
Förutom franslut och spanska örlogsfartyg hafva under
sommaren 1908 en del andra nationers fartyg deltagit i den
allmänna vakttjänsten till skydd för enropeer i Marocko.

Af långt större betydelse i marinpolitiskt hänseende än
de nu relaterade krigshändelserna - om de så kunna kalla s
i halft exotiska länder, hafva de fredsstrategiska kraftförskjutningar varit, som antingen fortsatts eller ock börjats u nder år 1908. I vissa fall hafva dessa maritima kraftförskjut-
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ningar ägt sammanbang med de »ententer» af ett eller annat.
slag, hvilka under året ifråga sett dagen. Jag har tillå tit mig.
använda uttrycket »fredsstrategiska» kraftförskjutningar, sedall
amiralen si r Cyprian Bridge, såsom föredraganden i sjökrigskonst för år 1907 angifvit, infört begreppet »fredsstrategi »,
h varm ed han afser krigsförberedelser i stort, såsom bestäm man de af flottornas indelning, förläggning och gruppering, dera soperationsbaser m. m. Af särskildt intresse äro de kraftförskjutningar, som äga sam band dels med de politiska sammanställningarna England contra Tyskland, och Förenta Statern a
contra Japan, dels med förh ållandena på Balkanhalfön .
Den 16 december 1907 afgick »the Atlantic fleet• und er
befäl af rear-admiral Evans från Rampton Roads för att blifva
åtmin stone för en tid en »Pasifik Ocean fleet». Motivet till
denna betydelsefulla kraftförflyttning ligger ju i öppen dag
och man må ej förtänka amerikanerna, att de önskade se sin
ofantliga västkust bättre skyddad än hvad den varit. Därtill
komm er att resultatet af 1904---1905 års ostasiatiska krig förvisso gaf ökad kraft åt den japanska imperialismen, hvilken
kund e befaras komma att sträcka sig ut öfver Fili ppinerna
och andra delar af Stilla hafvets arkipelager. Till sina undersåtar å Sandwichöarna hade exempelvis Mikadon sändt en
proklamation , af innehåll bland annat att »ifall omständiabeo
terna så skulle fordra skolen I uppoffra Edra egodelar och
Eder existens för upprätthålland e af tronens och fosterlandets
väl». Den japanska invandringen till Kalifornien och därmed
sammanhängande fråga, var äfven ägnad att gjuta olja på den eld ,
som smygande glödde mellan de två Stillabafsstormakterna ..
Stilla hafvet hotade sålunda att blifva ganska oroligt, och det
skulle nu blifva uppgiften för amiral Evans eskader att återföra oceanen till sitt eget rätta namn.
Officiellt angafs i Amerika att färden gjordes i öfninasändam ål. Mahan säger därom: »Denna färd gjord i fredstid ,
skall gifva de bästa erfarenheter, huru man skall aöra den i
b
k '
ngstid , om så påfordras . Den skall gifva erfarenhet i många
oförutsedda fall: Den har till och med före afresan gifvit en
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.eufarenhet ty det visade sig, att fl ottan ej var färdig så tidi gt
;)'t '
-so m man 'afsedt. Måtte det ej bliEva en un d an tagsexpe'-1
wn.
utan en ofta, hvarför ej årligen, återkomman de färd.»
Den ifrågavaran de dislokatione n af amerikansk a flottan
är ett i maritimt hänseende intressant företag, som påminner
om Rojeschtven sky's färd från Östersjön till Ostasien, ehuru
den färden verkställdes under långt svårare förhållanden .
Såsom ett avantgarde sändes pansarkryss arna Tennessee
och Washino-ton med jagarna Whipple. Truxton, Lawrence,
Hull, Hopki~s och Stewart. Hufvudstyr kan utg~ordes af sl~g
skeppen l) Connecticut, Lousiana, Vermont, .Kansas; 2) ? e-orgia, New-Jersey, Rhode Island , Virginia; 3) Mmnesota, Mame,
Missouri, Ohio; 4) Alabama, Illinois, Kearsage och Kentucky.
Denna bufvudstyrk a förfogade öfver en träng bestående af ~tt
verkstadsfar tyg, ett vattenfartyg , ett proviant- och frysma~km 
fartyg samt 21 kolfartyg, af hvilka en del i förv äg statiOnerats till vissa platser.
slagskeppen angjorde under den långa färden Trinidad,
Rio-de-Janeiro, Punta Arenas, Callao och Magdalena. Med el.afståndet mellan hamnarna var sålunda omk~~ng 2600 Dauhska
mil _ motsvarand e distansen Haparanda- O resund-kan alen
-Gibraltar - och tillryggalad es på 11 - 12 dagar. Medelfar. ten var omkring 10 knop och uppehållet i lwar hamn 6- 7
dagar.
Jagarna anlöpte förutom ofvannämnd a platser jäm väl
Porto-Rico, Para, Pernambuco , Buenos Ayres, Talca-buano,
Panama och Acapulco. Medelafstån det mellan hamnarna var
för jagarne 1200 nautiska mil (Ha paranda-- Lindesnäs~, so m
med 10 knop tillryggalad es på fem dygn. Uppehållet 1 hvar
,hamn var i medeltal likaledes fem dygn.
I Magdalena på kusten af mexikanska Kalifornien möttes amiral Evans af the Pacific-fleet, bestående af kryssare och
jagare. De två från Atlanten komna kryssarna, Tet~_nes~e~ och
Washington , insattes i denna kryssarftotta , som erholl folJand e
,utseende:
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·west Virginia, Colorado,
Maryland, Pensylvania ;
2. divisionen : pansarkryss arna Tennessee. Washington ,
North-Dako ta och California;
3. divisionen: pansardäcks kryssarna Charleston, Milwaukee, Saint Louis;
4. divisionen: lätta kryssarna Albany, Yorcktown, Chattanooga, Galveston, Denver, Cleveland, samt jagarna Perry och
Prebble.
l. di visionen : pamarkryss arna

F rån Magdalena fortsatte den betydande flottan, nu bestående af 42 stridsfartyg , till S:t Francisko och Bremerton,
där ytterligare de därstädes byggda slagskeppen Nebraska och
Wisconsin tillstötte. Bremerton eller Puget Sound, är beläget
i 3taten Washington ända upp på gränsen af Canada, och
utgör amerikanern as egentligen enda örlogsstation och replipunkt på västkusten.
F ärden från Hampton Roads till Bremerton hade utförts
utan några som hälst allvarliga missöden och visar att den
a merikanska fartygs- och maskintekn iken fungerar oklanderligt. Världspress en sysslar nu mycket med denna armada,
s om man ansåg ganska direkt atsedd att riktas mot Japan.
En jämförelse mellan stridskrafte rna å ena och andra sidan
sakn ar ej sitt intresse.
Evans flotta utgjordes af:
18 slagskepp,
8 pansarkryss are,
3 pansardäcks kryssare,
-6 lätta kryssare,

255 tusen tons ;
113
l>
»
30 »
»
18
»
:)

Summa 416 tusen tons.
Dessutom förfogade flottan öfver 8 jagare. I denna jämförelse bör ock angifvas att på Filippinerna amerikaner na förfogade öfver 2 kustförsvars fartyg, 5 jagare och 7 kanonbåtar.
De japanska hufvudkraft erna kunna vi räkna sålunda:
I'iclslc1-ift i Sjöväsenclet.

9

-

14
13
2
15
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205 tusen tons;
slagskepp,
140
))
))
pansarkryssare ,
14
»
pansardäckskr yssare,
60
lätta kryssare,
Summa 419 tusen tons.
))

Det förefanns sålunda en ganska påfallande jämnställdhet mellan de båda flottorna . Härvid hafva vi dock ej, so m
till Japans förrlel borde göras, räknat med dess talrika jagare,
torpedbåtar, undervattensb åtar, bevärade handelsfartyg och
äldre lokalfartyg.
.
Pressen har under året mycket sysslat med kraftmätnmgen Amerika-Jap an och den franska ingenjör:n och maritim a
skriftställaren Laubeuf har däråt ägnat ett litet arbete »Les
luttes maritimes prochaines». De stora distanserna me~lan de
två som eventuella motståndare utpekade nationerna g1fva en
alldeles särskild prägel åt ett eventuellt krig dem emellan.
För Japan torde det ej finnas vare sig tillräckligt motiv eller
möjlighet att öfverflytta kriget till Amerikas kust, dess mer
som för dem framställer sig i närheten af deras hemlands fa rvatten ett alldeles påtagligt operationsförem ål - Filippinerna.
Det skulle således blifva till de ostasiatiska farvattnen, so m
amerikanerna nödgades förlägga kriget, och därvid äro de alldeles gifvet i det strategiskt sämre läget. Filippiner~a ensa~~ t
äga ej tillräckliga resurser för att stödja en flotta, hvi.lke~ darför blir beroende af det amerikanska moderlandet, d!t distansen är 6000 nautiska mil. Ungefär midt emellan Filippinern ~
och västkusten af Förenta Staterna ligger emellertid Hawaiöarna hvilka staterna lagt under sitt protektorat. Såsom ett
led i 'sin fredsstrategi i Stilla hafvet planera amerikanerna att
anlägga befästningar på ön Oahu, hvarest Honolulu och Pearl
skola ordnas till replipunkter.
,
.
Det är tänkbart att japanerna i sin »lutte pour l emp1~e
de la meu anse det möjligt att utsträcka operationerna til l
Hawai-öarna, men ostligare torde ej ett eve!1tuellt k~ig fö~~s ;
dess hufvudoperatio ner torde säkerligen samla sig krmg Fili ppinerna.
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Efter en tids vistelse å Amerikas västkust fortsatte amiral
Sperry, som i befälet efterträdde den insjuknade amiral Evans,
med en del af flottan , däribland 7 slagskepp, Connecticut, Louisiana, Vermont, Kansas, Minnesota, Kearsage och Kentucky, den 7 juli 1908 från San Francisko till Honolulu, dit
ban anlände den 16 i samma månad. Därifrån fortsattes till
Auckland på New Zealand (9 augusti), Sidney i Australien
(20 augusti), Manilla samt Yokohama (17 oktober 1908). Öfverallt mottogs eskadern med stora hedersbetygels er och äfven
i Japan var man ifrig att visa sin fredliga vänskap. Den amerikanska flottans uppträdande bar förvisso dämpat en viss
chauvinistisk stämning i Japan och bidragit till afslutande af
en »entente» mellan de båda makterna, hvi lken åtminstone
tills vidare reglerar deras mellanhafvand en.
I slutet af 1908 var den amerikanska marinen fördelad
till Atlantic fleet och Pacific fleet. Den förra innefattar två
slagskeppseskad rar, en kombinerad slagskepps- och kryssareskad er, en aktiv torpedbåtsftott ilj, en aktiv undervattenbåt sflottilj samt en reservtorped båtsflottilj . Paciflc fleet förfogar
öfver två eskadrar pansarkryssare och vid Filippinerna en
eskader pansardäckskry sEare samt två torpedbåtsflott iljer, hvaraf den ena är stationerad till Filippinerna . Dessutolli fartyg
för lokalförsvar, öfningsändamå l och under reparation.
Beträffande den engelska fredsstrategien bar äfven under
år 1908 en viss kraftförskjutni ng fortsatts i riktni'ng mot NordSJOll.
Det var ju icke för så många år sedan som Englands
- liksom en del andra stormakters - flottor voro spridda i
eskadrar till de olika världshafvens förnämsta intressepunkte r.
Sålunda böll England i Medelhafvet en eskader, starkare än
den i hemlandsfarva tten och dess eskadrar på Kina- och W estIndia-stationer na stodo icke långt efter. Ännu i slutet af 1800talet domin erade denna Englands maritima öfverlägsenhet på
alla punkter och man kunde med skäl säga att Englands gränse r infalla vid fiendens kuster, hvilka än dessa fiender må
vara. Betydelsen af denna maktställning visade sig exempelvis 1898, då Frankrike inför engelskt hot tvingades att ut-
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Medelhafvet. I regeln insätta
Atlanti Hemfl ottans Nare-division, däreft er i Kanal - och
hör
jön
Nords
eskadr arna. Till denna kraftk oncen trering mot
of
också anord oande t af örlogs station en Rosyt h vid Firth
föl Forth. Under 1905 inköpt es den erford erliga terrän gen,
en
tydlig
gifver
basen
nya
Den
jande år påbörj ades arbete na.
eller
n
ordsjö
N
i
afsevä rda strateg iska fördel ar vid operat ioner
dimot Östers jön. Beträf fande den sistnä mnda är visserl igen
-Skastanse n Rosyt h-Ska gen icke afsevä rdt kortar e än Nore
dragen
gen, men förbin delsel injen till Rosyt h ligger undan
N or e
till
delsen
förbin
att
det
Tyskl ands N ordsjö kust under
_
land
Helgo
och
ven
stryke r tämlig en nära förbi Wilhe lmsha
gsjärnvä
Lokal t erbjud er Rosyt h vissa fördel ar genom goda
Incbförbindeiser, befäst ningar vid Kingh orn, Queen sferry och
Leith .
keith samt stora privat a skepp svarf vid Grant on och
förr
färdig
ett
kompl
vara
Ehuru hela anlägg ningen ej skall
1908
år
under
än 1915, har man enligt uppgif t i fackpr essen
nde
vidtag it åtgärd er att dit förläg ga en North -squad ron beståe
af 4 slagsk epp.
Som vidare led i konce ntrerin gen mot Nords jön må anfall enföras anlägg andet af sekun dära operat ionsba ser (i vissa
näm å,
nordp
och
dast torped båtssta tioner ) från och med Dover
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s och
ligen vid Harwi ch, Grims by, Queen sfyrry , South Shield
ordna d
Inverg ordon vid Moray-fjorden. Af dessa är Harwi ch
till station för under vatten sbåtar .
I int~t fall torde resulta ten af en system atisk fredss trategi
nåtts af
hafva vant mera förvån ande storsla gna, än de som
far
beträf
Tyskla nd. Man torde kunna säga att äfven hvad
som
n
flottan visar sig den innebo ende nation ella tyska krafte
som
amh~t
verks
nya
till
fram
sig
r
med oafvislig styrka tränge
och
n
världe
i
yngsta
den
s
råden . Tyska flottan är näst Japan
I
ng.
ställni
e
den har redan _i . många fall tagit sig en ledand
den
har
saknad af trad1troner och utan krigisk a erfare nheter
fruktyska flottan genom sin öfverl ägsna fredss trategi nått en
hvilenligt
1900,
af
gen
flottla
oss
tansvä rd styrka . Vi erinra
38
re,
kryssa
pansar
14
ken flottan skulle bestå af 38 slagsk epp,
s
ökade
1901
Ar
spamn gsfart yg och 14 torped båtar (jagare).
o-äl!a
pansar kryssa rnas antal till 50. För slagsk eppen skulle
o
en tjänste tid af 25 år och för kryssa re 20 år.
Under det år, för h vilket jag här har att · redoo-öra har
' som
enk utveck ling af detta flottpr ogram skett, en utveckl~ng,
Någon
.
lsefull
1c e ä_r så :närkb ar, men icke desto mindr e betyde
har
rubbn mg 1 antale t fartyg har icke skett, men tjänste tiden
rna
nedsat ts för slagsk eppen från 25 till 20 år ('!)Ch för kryssa
siaaatt
dt
bestäm
blifvit
har
från 20 till 15 år. Dessu tom
b
,
k
pansar s eppeu skola vara fartyg på 18000 -2000 0 tons och
e ofta
kryssa rna på 17 000, d.. v. s. så som man för närva rand
årliga
uttryc ker sig :»Dreadnoughts» och »Indom itables >. Det
n~byg gnadsanslag, som var beräkn adt år 1900, har härige nom
oli1
~1~st m~ra än_ fördub blas. Result atet af den tyska marinp
man
det
i
effekt,
e
askand
tiken vtsar s1g med gansk a öfverr
1912
besm uar att den tyska marin budge ten från 1895 till
~äxer__ från 8~ mil!. mark till 460 mil!., ~n öknin g på 545 proc.
»die
,. et ar tydlig t att den tyska natwn en trll fullo inser att
kabelpå
de
afseen
med
Zuk~nft liegt auf dem Wasser». Äfven
Unpolrbk en spårar man Tyskl ands sträfv an till världs makt.
a
direkt
af
t
der förra året afsluta des arbete t med nedläg gande
Sydtyska_ kablar till West- Afrika öfver Teneri ffa samt till
erika.
orrlam
N
och
a
amerrk
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Beträff ande deras örlogsb aser må nämna s att en replipunkt blifvit lagd på sydsid an af Helgoland .
Eu mycke t viktig strateg isk fråga för tyskarn a är att
a ll tjämt hålla kanalfö rbindel sen Nords jön-Ös tersjön i sådana
dimens ioner, att den förmår lämna genom fart för de nya slagskeppe n och kryssa rna af stora deplac ement.
Ett förslag härtill har gått ut på att bygga en ny - i
stort sedt rak - kanal från Eckern förde till Bösch, strax ost
om Brunns hutteL Ett annat förslag drager en kanal från
Eckern förde till Rends burg och därifrå n till Busum vid Nord
sjön. Regeri ngen har emelle rtid stanna t vid att utvidg a den
befintliga Kaiser -Wilhe lm- kanale n (längd 98,8 km.) och har härför äskat 223 million er mark.
Vid slutet af 1908 förfogade Tyskla nd i sina hem land s
farvatt en öfver en aktiv »Hoch see-flo tte, beståen de af:
2 slagske ppsesk adrar, hvarde ra om 8 slagske pp,
l kryssa reskad er om 10 kryssar e,
2 spanin gsgrup per, hvarde ra om 5 kryssar e, samt
l jagarfl ottilj om 11 jagare.
Man har i Englan d särskildt fäst sig vid det tyska un t
dervatt ensbåt bygget , som först med år 1908 satt riktig far
engelde
mot
afsedt
och man spårar häri ett vapen, som är
ska slagske ppen. hvilkas decime rande naturli gtvis skulle uti
göra en förbere delse till den mångo mtalad e landstigninge n
Englan d. För byggan det af underv attensb åtar anslogs i Tyskland år 1908 7 million er mark och enligt planen skall från
och med år 1910 årligen för detta ändam ål afses 15 millioner
mark.
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rryskla nds våldsa mma maritim a utveck ling utgör ju gifvetvis ett hot för Englan d och har därstäd es äfven blifvit upp
henres
six
detroit
du
maitre
s
fattad t såsom ett sådant . »Soyon
s
seulem ent» skref en gång Napole on ,et nous somme s maitre
du monde.»
Emelle rtid bar, som jag visat, Englan d vidtagi t motåtå
gärder och visat sitt fasta beslut att häfda sin ställnin g. P
da
huruvi
an,
förfråg
med
en interpe llation i parlam entet 1908
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engelska regerin gen vore beslute n att alltjäm t upprät thålla den
a
svårt hotade ,two-p ower standa rh, så förståd d att engelsk
flottan skulle, hvad pansar fartyg beträff ar, vara 10 proc. starkare än de två därnäs t starkas te flottorn a tillsam mans, hade
premi ermini stern endast det korta men betyde lsefulla svaret
»Yes».
Oc_h därmed förblifva väl Napole ons sex timma r alltjäm t
en utopi.
I samma mån som Englan d koncen trerar sig mot Nordsjön , sam lar sig Frankr ike mot Medelhafvet. Vid slutet af
1908 höll Frankr ike sålund a i sin Nordes kader i aktiv tjänst
end ast kryssar e, under det att Medelh afseska dern räknad e två
divisio ner slagske pp a tre fartyg med fulltali ga besättn ingar,
och lika många med reduce rade besättn ingar.
_Mot slutet _af 1908 ~ramträdde genom Bulgar iens själfständig hetsför klanng och Osterr ike-Un gerns formel la annektering af Bosnier~. och Herzeg ovina ånyo de halft slumra nde
Balkan frågorn a. Afven uppväc ktes det halft slumra nde Turkiet, som nu synes fatta beslut att reorga nisera sin marin.
Turki et har ju fordom ägt en flotta af aktnin gsbjud ande styrka,
om också icke som segrare så dock med bravur som inristat sådana namn i sjökrig shistor ien som Lepant o och Nav_~rino . Efter Sinope 1853*) har :nan emelle rtid fullstän digt
forsum mat flottan . För reorga nisatio nsarbe tet har Turkie t nu
lyckats förskaffa sig den engelske konter amiralen Gam ble som
för m:_ tid af två år tillåtits inträda i den turkisk a marine n.
Afven Grekla nd skall enligt uppgif t vara betänk t på att
reorgan isera sin flotta , h vilket arbete skulle uppdra gas åt amiral Fourni er.
I samba nd med Bulgar ieus själfstä ndigbe tsförkl aring proklam m·ade Kreta sin anslutn ing till Grekla nd. Äfven Sarnos
trodd es skola utfärda någon prokla mation , som dock uteblef rnåh_ä nda be~oende på att turkisk a kryssa ren Medschidje jämte
tre Jagare ditsänd es.
Af engelsk a Medelh afseska dern sändes den 9 oktobe r fyra
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af 70-:-;) Den pansarf lotta som byggde s i slutet af 60- och början
(Red.)
t alet var p å sin tid nog så aktning sbjudan de.
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slagskepp, fyra kryssare och fyra jagare till Ägeiska hafvet.
Frankrike afsände också en eskader från Toulou.
I frågan om Bosnien och Herzegovina häfdar Österrike
sina anspråk med en säkerhet, som tyder på att där finne s
makt bakom ordet. Det är ju kändt hurusom under många
år ett visst tillstånd af osäkerhet rådt i förhållandena mellan
Österrike och Ungern och hurusom från det senare landets
sida inskjutits den ena sprängkilen efter den andra i dubbelmonarkien. Allra senast har det gällt frågorna om riksförsvaret och riksfinanserna. Kejsarens fasthet och de mera lugn a
elementens besinning hafva dock bidragit till att bevisa nödvändigheten af sammanhållning. I slutet af 190i afskrefvos
dessa frågor genom en öfverenskommelse tillsvidare dock endast på 10 år.
Resultatet har redan visat sig däri att nu ÖsterrikeUngern med kraft går fram till att blifva en Medelhafsstat af
betydelse. I början af 1908 förskaffades rätten till banan Novibasar-Adrianopel med anknytning till de grekiska jämvävägarna och i slutet af samma år följde annekteringen af Bosnien och Herzegovina.
Vid ett st.udium af Österrikes maritima utveckling skall
man finna att monarkien på senare år kraftigt arbetat på aU
i maritimt hänseende erhålla en framskjuten ställning, ej blott
i Adriatiska hafvet men ock därutanför. Den österrikiske marinmiuisterri grefve Montecucoli yttrade vid ett tillfälle till en
del sjöofficerare och i närvaro af ett antal riksrådsmedlemmar,
att >den österrikisk-ungerska marinen hade en defensiv karaktär, men att den måste vara tillräckligt stark för att kunn a
angripa en fiendes mera vitala intressen» . Fartygsbyggnadspolitiken i landet ' visar också på en mera offensiv och verk sam marinpolitik. Den kuststräcka, öfver hvilken monarkie n
förfogar, och hvilken numera täckes af ett betydande österrikiskt inland har en längd af omkring 350 nautiska mil och
skyddas till stor del af skärgård . I samma mån som Österrikes maktsfer flyttades sydpå i Adriatiska hafvet, blef den befintliga örlogsstationens, Pola å Istrien, läge strategiskt sed t
mindre gynnsamt, hvarför förberedelser vidtagits för anläggan-
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de af en station i Sabioncelloviken i Dalmatit>n. Stationen
skall erhålla starka befästningar och insegling för fartyg af
maximum 8 meters djupgående. Enligt uppgift skulle vid
stationen byggas en kanal, hvarigenom norra och södra Dalmatiens skärgårdar skulle förenas och en tryggad förbindelse
erhållas mellan Spalato och Ragusa.
Den enda montenegrinska hamnen Antivare, som är af
nautisk god beskaffenhet, behärskas fullständigt från höjderna
i sydligaste delen af österrikiska Dalmatien. Med de öfriga
Balkan-frågorna har äfven frågan om Dardanellernas öppnand e
ånyo framdragits. Dardanellerna stängdes som bekant 1841
för . alla örlogsfartyg utom turkiska och detta förbud upphöjdes 1856 till ~oföränderlig princip~. Emellertid har Ryssland
så tillvida förstått att förändra principen, som det 189 t förskaffade sig tillstånd af Turkiet att låta frivilliga flottans fartyg passera. Det är alldeles gifvet att upphäfvandet af denna
princip skulle i flera fall innebära förändringar i det marinpolitiska läget och därigenom orsaka en förändrar! fredsstrategi
för många makter. Vid redogörelseårets slut stodo emellertid
Balkan-problemen ännu olösta och stormakterna voro icke ens
ense om att sammanträda till en konferens för att lösa dem .
Jag har förut fått tillfälle nämna att 1908 varit ett det
politi.ska »ententernas» år.
För Sveriges vidkommande hafva afslutits tvänne betydelsefulla ententer rörande status quo i Nordsjön och Östersjön, för hvilka jag anser mig här böra lämna en öfversiktlig
redngörelse, dess mer som med desamma förknippades den
s. k. Ålandsfrågan, som för oss är af den största politiska ocb
strategiska betydelse.
Redan i årets början hade inom den europeiska pressen
~~amkommit gissningar om påbörjade förhandlingar rörande
Ostersjön. Med den försiktiga discretion, med bvilken dylika
förhandlin gar föras, är det gifvet att man rätt länge fl.ck stanna
inom gissningarnas område . I en traktat af den 11 mars 1857
tnellau Sverige-Norge, Danmark, England, Frankrike, Preassen och Ryssland hade Östersjön blifvit förklaradt för ett ab-
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solut fritt haf-mare liberum. Nu troddes att Ryssland skulle
önska förvandla Östersjön till ett mare clausum, hvilket däremot icke kunde vara i Englands intressen. Resultatet af förhandlingarna visade emellertid, att saken alls icke gällt denna
fråga.
l den svenska liksom den utländska tidningspressen började tidigt på året Jämväl framskymta farhågor att de pågående förhandlingarna skulle på ett eller annat sätt förknippas
med upphäfvandet af förbudet för Ryssland att på Åländska
öarna uppföra eller underhålla militära etablissement. Den
svenska allmänmeningen upprördes helt naturligt till det yttersta häraf.
Redan 1809 under finska krigets senare skede, då Ålands
öde för oss stod på spel, insåg man i Sverige öarnas strategiska betydelse. Då det var tydligt att Finland för oss var förloradt, utgaf Gustaf IV Adolf påbudet, att de Åländska öarna
icke längre tillhörde landsdelen Finland, Åbo höfdingedöme
och Åbo stift, utan hädanefter skulle tillhöra landsdelen Svealand , Stockholms höfdingedöme och Uppsala ärkestift. Detta
hindrade emellertid ej krigets gång och i freden i Fredrikshamn gick Åland förloradt.
Bornarsunds fästning på .AJand var af ringa betydelse,
men med Andreas-flaggan blåsande på . densamma, betraktades
den af 1800-talets svenskar med misstro. U n der vestmakternas krig med Ryssland blef fästningen 1855 slopad af Baraguay d' Hilliers.
I freden den 30 mars 1856 fogades till fredsdokumentet
en konve•)tion, undertecknad af Rysslands, Englands och Frankrikes ombud vid fredskongressen att »Ålands öar icke vidare
skulle befästas och att intet militärt eller maritimt etablissement där skulle vidmakthållas eller upprättas.»
Ålandsöarna hafva inom Östersjön ett läge af stor strategisk betydelse. Därest genom desamma Ryssland skulle
kunna tänkas förhindra främmande sjöstridskrafter tillträde till
Bottenhafvet, så kan man säga att ryska Östersjökusten blifvit förkortad till hälften. Tillträdet till Finska viken flankera s
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(lels från Ålands skärgård, dels från Dagö-terrängen. I nautiskt hänseende torde inom Åländska skärgården förefinnas
riklig tillgång på väl skyddade beredskapsställningar. Mycket
skulle ytterligare vara att säga om öarnas strategiska betydelse
för olika krigsfall, h vilket jag dock icke anser lämpligt att här
anföra.

När sedermera de öfverenskomna traktaterna offentliggjordes, visade det sig att i desamma Ålandsfrågan alls icke
berördes. Ententerna innehöllo endast ett ömsesidigt erkännand e af principen om det teritoriella status quo i Östersjön ,
resp. Nordsjön.
Traktaterna undertecknades den 23 april 1908, den första i Petersburg af befullmäktigade från Ryssland, Tyskland,
Svenge och Danmark, den senare i Berlin för Tyskland, England, Frankrike, Sverige, Holland och Danmark. Lydelsen af
Östersjötraktaten är att »ländernas resp. regeringar äro fast
beslutna att orubbade bevara ländernas rättigheter öfver respekt.iva besittningar, fastland, såväl som öar inom Östersjöområdet. » Om det nuvarande status quo i territoriellt hänseende på något sätt hotades, så skulle de undertecknande regeringarna träda i förbindelse med hvarandra. för att sarnråda
om de mått och steg, som de för upprätthållande af status
quo anse lämpliga .
I ett särskildt memorandum påpekades, att status quo
endast har afseende på den territoriella integriteten och icke kan
åberopas ifråga om den fria utöfningen af respektive parters
suveräna rättigheter inom respektive besittningar
Nordsjööfverenskommelsen med memorandum var af samma innehåll, och förklarades däri, att Nordsjön skulle anses
sträcka sig mot öster ända till dess förening med Östersjöns
vatten.
Beträffande innebörden af de båda öfverenskommelserna ,
skall jag anhålla att få äterupprepa den svenska utrikesmininisterns anförande i riksdagen den 22 februari: »om underhandli ngarna leda till ett resultat, så hafva vi , synes mig,
skaffat oss en ytterligare trygghet för vårt territorium utan
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att därigenom ådraga oss andra faror för krig eller förvecklingar än dem vi på grund af omständigheterna säkerligen
äfven . utan traktaterna skulle varit utsatta för.»
Det marinpolitiska l äget och därmed fredsstrategien torde
icke hafva undergått någon förändring genom traktaten;as tillkomst; skulle däremot någon förändring ske beträffande Alandsöfverenskommelsen, kan detta medföra vidtgående förändringar
i Sveriges militärpolitiska läge.
Huruvida vi i Sverige under år 1908 ryckt närmare det
mål hvad beträffar fredsförläggningen, som sedan länge eftersträfvuts, nämligen att förlägga hufvudkrafterna ti.ll plats i
Stockholms skärgård , därom kan för närvarande och innan den
parlamentariska försvarskom mittens beslut blifvit kända, i ekA
afgöras. Med hänsyn till den vikt för hela försvaret, som frågan om flottans fredsförläggning och beredskap utöfvar, torde
man dock kunna antaga att kommitten däråt har under året.
ägnat en del af sina arbeten.
Jag skall anhålla få nämna några ord om sjöförsvaret i
Norge och Danmark i den mån de beröra denna ämnesgren .
I Norge bar frågan om Hottans fredsförläggning varit aktuell
under år 1908. Det är ungefär samma förhållande med Horten i
Norge som med Karlskrona bos oss: man inser platsens nackdelar men bar ändå svårt att komma ifrå n densamma , till
stor del naturligtvis beroende på de stora kostnader och arbeten, som där redan blifvit nedlagda. Under ftera år har emellertid norska fiottan funnit en jämförelsevis gynnsam beredskapsställning i Melsomvikterrängen, hvarest dock inga arbeten
för att där skapa en örlogsstation vidtagits. Nu har emellertid ett förslag framkommit att förlägga en station till Trömsösund vid Arendal.
I Danmark bar under det gång na året den år 1902 tillsatta försvarskommitten slutligen a·flämnat sitt betänkande .
Detta betänkande upptager:
l) ett effektivt försvar af Själländska ögruppen med hufvudstaden och de inre farvattnen on:1kring öarna;
)
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2) försvar af Fyen och Langeland, tillräckligt starkt att
wotsätta sig ett första angrepp;
3) försvar af öar och inre jutska farvatten vid och söder
om Aarhusbukten; samt
4) bevakning af fastlandsgränsen samt de jutska hamnarn a och fjordarna med en styrka, tillräckligt stark att i första hand upptaga kampen mot fientliga landstigningar.
För att fylla dessa uppgifter tänker sig kommitten hvad
sjöförsvaret beträffar dels - såsom förut existerat - en eskader till Köpenhamns försvar, men dessutom en aktiv eskader
om 4 kustpansarfartyg, 40 undervattensbåtar, 24 torpedbåtar,
och 2 minfartyg. Detta betänkande visar hän på den företeelsen
ino m marin väsendet, som äfven inom andra länder under år 1908
framträdt, nämligen ett inseende af att den strategiska defensiven ej ensamt kan förlita sig på den taktiska defensiven ,
utan måste förfoga öfver medel, som möjliggör en taktisk
offensiv. Danmark beräknade förut sitt försvar endast att vara
en »flydende defension)) på Köpenhamns redd men med till·
komsten af den aktiva eskadern har man kommit öfver denna
alltför defensiva riktning. Vidare är att märka, det man ej
a n~ett sig kunna i detta mera aktiva försvar insätta endast
torped- och minfartyg, utan gifvit dem ett stöd af fyra pansarfartyg. Detta förhållande borde iakttagas af dem i vårt
land, som hålla före att vårt försvar kan ordnas endast på
basis af torpedfartyg.
Då i den danska försvarskommitten suttit medlemmar af
olika politiska fraktioner, är det gifvet att betänkandet ej kunnat aflämnas utan reservationer, i hvilka de olika politiska åskådningarna - från socialdemokraternas rena afväpningside och
de danska radikalernas försvarsovilja till högerpartiernas varma
önskan om ett aktningsbjudande försvar för gamla Danmark
återspeglats. I intet ordnadt land torde försvaret m era
hafva utgjort en lekboll för politiken än i Danmark. .Men
exemplet smittar.
Man har under redogörelseåret lagt en stor vikt vid ordnan det af krigsberedskapen. Med en god krigsberedskap för
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en marin förstås att materielen hålles i sådant skick, att den
efter kortast möj liga fri st är fullt klar för aktivt användande
och att fartygsbesättningarna snarast möjligt äro beredda att
på bästa sätt utnyttja de materiella resurserna. Förebilder till
sålunda genomförd krigsberedskap har i allmänhet lämnats af
det organisationskraftiga Tyskland.
I Hyssland, hvarest organisationsförändringarna äro af
intresse på g rund af att de baseras på färsk krigserfarenh et,
har under 1908 genomförts följande beredskaps- och indelningsorganisation. F lottan skall sålunda indelas:
aktiva flottan,
första reserven, och
andra reserven.
Den aktiva flottan skall hållas ständigt rustad . Den skall
i regel omfatta slagskepp och pansarkryssare intill 10 år efter
deras färdigbyggande, samt kryssare och torpedfartyg så län ge
som dessa uppfylla de fo rdringar, som kunna ställas på de m.
Omkring två månader af året afses för hvarje särskildt fartyg till repa ration och till besättningens hv ila. Besättningen
kompletteras med vid reservflottan utbi ldad perso nal. F örbandssammansättningen afses att blifva följande:
Slagflottan:

en division slagskepp (8 fartyg) indelad i l. brigad (4),
2.

en brigad pansarkryssare (4 fartyg);
en division kryssare (8 fartyg) indelad

))

(4);

l. brigad (4),
(4);
))
2.

en »divisia » jagare (37 fartyg) bestå('nde af:
l kryssare (flottiljchefsfartyg);
I. brigad (18), l. »division» (9),
(9);
))
2.
II. brigad (18), l. ,>division» (9),

(9).
»
2.
Det minsta antal fartyg, hvaraf en eskader kan sammansättas, är en brigad slagskepp, en brigad kryssare och en brigad jagare.
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Första reserven skall vara stridsfärdig två dagar efter det
li sGJringsorder utfärdats. Den omfattar slagskepp och
mobi
att
pansarkryssare i ålder mellan 10 och 20 år efter färdigbyggand et samt kryssare och torpedfartyg, som icke längre ti llfred sställa sådana fordringar, att de kunna hänföras till aktiva
flottan . Full utredning skall finnas ombord, men hvad besättningen beträffar endast två tredjedelar. Af officerarna skola
följa nde tjänstgöra: chef, sekond, artilleri- och torpedofficer, l.
ingenjör, intendent samt halfva antalet öfriga officerare. Under viss del af året äro fartygen på expedition; i öfrigt ligga
de i beväpnad reserv enligt ofvan .
Andra reserven omfattar äldre fartyg. Chefen samt en
tredjedel af öfriga officerare och besättning äro kommenderad e
ombord .
.Denna krigsberedskap tillfredsställer ganska höga fordringar på beredskap och lärer dessutom låta sig väl anpassa till
gången af den ryska personalutbildningen. Den största svårigheten i föreliggande fråga ligger just i att rätt sammanställa
beredskap och utbi ldning.
För vårt eget vidkommande i Sverige är 1908 i detta
hänseende ett märkesår. Genom den utsträckning af tjänstgöringstiden för de värnpliktiga, som sagda år tog sin början ,
äfvensom genom det ökade öfningsanslag, som blifvit beviljadt,
har det blifvit möj ligt att under den senast gångna hösten
igångsätta ett program för utbildningen, som förlägger öfningarna till största delen ombord i fartyg, hvarigenom nära nog
hela året rundt en eskader (afdelningar) hålles rustad . Beredskapen å hvarje särskildt fartyg är tillgodosedd genom att
minsta möjliga förflyttningar af eller rubbningar i besättningen
sker u nder öfningsåret.
J ag skall nu tillåta mig att öfvergå till det gångna årets
öfningar inom marinerna, rörande hvilka torde som ett allmänt omdöme böra omnämnas, att man inom flera ledande
marin er lagt tydlig vikt vid upprepade taktiska öfningar, stridsevolutioner och stridsöfningar, grundade på en mängd olika
förutsättningar och stridslägen. Dylika öfningar hafva förvisso
inom flera mariner hittills varit försummade . Inom franska
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marinen har man likväl under redogörelseåret afstått ifrån att
vid Medelhafseskadern utföra den sedvanliga krigsöfuingen för
att i stället kunna ägna en hel månad åt ett intensivt taktis kt
utbildningsarbete.
Hvad angår de strategiska krigsöfningarna skall jag anhålla att med några ord få omnämna desamma för italienska, tyska, engelska, ryska, japanska samt svenska marinernas vidkommande.
De italienska krigsöfningarna 1908 voro af betydande
omfattning och innehöllo en serie af strategiska problem, hvil ka
afslutailes med landstigningsföretag samt operationer mot dylika företag . Öfningarna ägde rum i Liguriska och Tyrrheniska hafven d. v. s. i vattnen mellan Italiens hela västra kust
(Cap Mele vid franska gränsen till Cap Spartivento på Gal abriens sydspets)-Sicilien-Sardinien-Corsica. Kusten af Corsica och den midt emot densamma liggande italienska kusten
voro neutrala; kusterna norr om denna neutrala zon, d. v. s.
Liguriska hafvets kuster, tillhörde B, under det att kustern a
söder om zonen, 'l'yrrheniska hafvets kuster, tillhörde A.
A-eskadern var i slagskepp och i allmänhet större fartyg
dubbelt starkare mot B-eskadern, hvilken dock var öfverlägsen
med afseende på torpedfartyg. Det torde vara skäl att ur det
rikhaltiga öfningsprogram m et återgifva de ömsesidiga uppgifterna.
Sålunda skulle A, som vid krigsöfningens början befan n
s1g förlagd till tre olika baser vid Tyrrheniska hafvet:
l) verkställa förening af sina skilda delar;
2) skydda sina egna kuster mot öfverrumplingar;
3) förhindra B:s mobilisering till lands genom att förstöra kustbanor och kustvägar;
4) anordna en provisorisk hjälpbas på fiendens kust (liguriska);
5) blockera fiendens hamnar och tillförskaffa sig herraväldet till sjöss;
6) verkställa truppöfverföring och landstigning å den liguriska kusten; sam t
7) understödja landstigningskårens operationer.
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B-eskadern å sin sida hade till uppgift:
l) att slå enskilda delar af A-eskadern före desammas
förening ;
2) att
utan att utsätta sig själf för förluster - söka
åstadkomma största mö j! iga skada för fienden;
3) att förhindra A att på liguriska k;,usten upprätta en
hjälpbas; samt
4) att förstöra trupptransporterua till sjöss.
Denna krigsöfning erbjuder som synes fiera likheter med
svenska flottans krigsöfniug på västkusten år 1907 i samband
med delar af armen . Hvad beträffar programmet för A är
att märka att landstigningsföretaget icke ställes som uppgift,
förr än herraväldet till sjöss blifvit vunnet. Åt B var gifvet
den svåra uppgiften att operera som en ~ fleet-in-beeing •, men
icke en stillaliggande och verksamhetslös sådan, utan en aktiv
och handlingskraftig ~fieet», som verkligen skulle visa sig vara
• beeing ».
Jag beder särskildt få framhålla att öfningarna pågingo
från 14 augusti till 2 september, sålunda en för dylika öfningar ovanligt lång tidsrymd . Emellertid är det endast genom
dylika längre öfningar, som man kommer verkligheten närmast. Befälhafvama tvingas att taga ekonomien i betraktande,
såväl med afseende på personalens krafter, som ock hvad bsträffar materiel och utredningar. För kolning, reparationer
m. m. förfogade A öfver Maddalena, Gaeta, Messina och en
provisorisk bas, under det att B stödde sig på Vado, Genua,
Spezia och St. Stefano. Under korta krigsöfningar på 3-4
dagar är h varje ekonomisk omsorg så godt som borteliminerad .
Jag anser mig icke här böra upptaga tiden med en redogörelse för öfningens utförande, för h vilken en god skildring står
att finna i Marine Rundschau 1908, sid . 1270. Det må dock
tillåtas mig att anföra att A. lyckades genomföra sina operationer,
hufvudsakligen beroende på att B icke rätt bedömde den olika
vikten af de förelagda uppgifterua. Dess tredje och fjärde
uppgifter vore ju de utan tvifvel viktigaste, för hvilka krafterna borde sparas . B uppträdde emellertid alltför aktivt utanTidskri ft i Sjöväsenrlct.
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för Maddalena och Neapel med den påföljd, att flottan red an
från öfningens början led betydande förluster.
När B i större fartyg var reducerad tråu 1500 poäng ti ll
83, och sålunda praktiskt taget var ur räkningen, ansågs att
A:s öfverskeppning kunde taga sin början, och detta ehuTu B
i torpedfaTtyg ännu var \s starkare än A. Sådana rakta bord e
iakttagas bär i Sverige af dem, som tro sig göra land et t·n
tjänst genom att tvinga fram en konstgjord opinion för atl
vårt försvar endast eller åtminstone hufyudsakligen skulle kun na
byggas på torpedbåtar.
Liksom hos oss 1907 kunde man af kostnad shänsyn ie kt~
verkställa iHverskeppningen af hela invasionskåren, utan måste
man ma r k era största delen af operationen, medan 3 700 man
jämte belägringsmateriel m. m. verkligen öfverskeppades.
Årets stora manöver i England bar utgjort en kom bin a·
tion mellan öfning med afseAnde på mobilisering och straLe
gisk krigsöfning. Operationsområdet h>~de, som var att vän ta ,
blifvit. förlagdt till Nordsjön, bvarest hem-f-lottan skulle afv ilJ·ja
angrepp af en fientlig flotta - kanal-fiottan. Probl e met afs åg
egentligen att utröna, huruvida denna hem-flotta i sin nu varande sammansättning var i stånd att gifva fullständigt verk samt skydd åt Englands ostkust mot en något svagare fien tl ig
flotta. Hem-flottan stödd e sig i första hand pi't Hosyth, oclt
den fientliga flottan på Aa!Laekbukten och norska kusten. Mobiliseringen af hem-flottan förlöpte oklanderligt och var utan
tvifvel af stort värde, då tillfälle gafs att pröfva olika delar af
coastguards, naval volunteers och seamen pensioners, hvil ka
blifvit inkallad e. Manövern pågick 12-23 juli, men bar säk ra
underrättelser om densammas förlopp icke kunnat erhållas .
Engelsmännen had e genom omständigheterna förlagt sin a
öl'ningar på en tid af året, Jå de ensamma kund e spela h errar
i Nordsjön. Såväl tidigare som senare J-. a de detta emellertid
icke kunnat ske, utan hade de då påträffat de tyska eskadrarna .
Redan _i maj sa mlades till tyska Nordsjökusten hela aktiva slagflottan om l tlnttfiaggsk ep p, 2 slagskeppseskadrar a 8 fartyg.
10 stora kryssare och 3 torpedflottiljer a 11 fartyg, förutom en
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del specialfartyg, hvarest öfuingar pågingo upp till juli. Som
stödpunkter användes Brunnsbi:ittel , Wilhelshaven , Bremerhaven
och Helgoland . Öfningarna, som omfattade formell och till lämpad taktik, anfallsöfningar och stridsöfningar, afslutades
med en del kortare krigsöfningar under det att flottan rundt
Skagen återgick till Kiel. I augusti månad fnretog flottan för
första gången en utsträckt expedition i Nordsjön och därifrån
i N ordatia n ten, till Azorerna och Kanarie-öarna .
Ofta ordnas en marins krigsöfning i afsikt att belysa en
ell er annan för marinen aktuell fråga. Tydligt framkom detta
i 1908 års ryska krigsöfningar, där det gällde att klargöra,
hu ruvida ryska östersjökusten kunde verksamt försvaras enbart
medelst kryssareskadrar, torped- och undervattensfartyg. Den
an fall ande styrkan under amiral .Reitzenstein bestod af artillerifartyg med tilldelade torpedfartyg under det att den försvarande styrkan, U!~der amiral Schjensnovitcb, utgjordes hufvudsakligen af torpedfartyg, stödda af kryssare. Resultatet af öfningarna påvisade behofvet af artilleristarka fartyg, d. v. s.
slagskepp för kustens försvar. Krigsöfningen hade sitt stora
in t resse, därigenom att ett fiertal undervattensbåtar deltogo
och det visade sig att dessa vid sina anfall, eller då de öfverraskades, icke kunde nog hastigt sänka sig för att undgå verksam beskjntning.
Japanska krigsöfningarna hafva under det gångna året
u tförts i stor skala. I desamma hafva deltagit icke mindre än
160 fartyg, nämligen lO slagskepp, 12 pansarkryssare, 10 kryssare, 5 kustpam:arfartyg, 7 avisofartyg, 2 torpeddepåfartyg, 50
jagare, 60 torpedbåtar och 7 undervattensbåtar. Öfningarna,
so m pågingo uuder en del af november månad, hafva hållits
strängt hemliga. De pågingo i Koreasundet och synes haft
som uppgift å ena sidan en spärrning (blockad) af sBgda sund
och å andn-t sidan en genombrytning af detsamma. Denna
kri gsöfning synes sålunda hafva omfattat ett upprepande af
de problem , som 1906 förelågo amiralerna Togo och Rojestvensky, och hvilka afslutades genom dramat vid 'fsusbima.
H vad s l utiigen beträffar de svenska krigsöfningarna, så
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voro de äfven detta år förlagda till skärgården , och omfattade
operationer till anfall och försvar af Vaxhol m s- och Osca rFredriks borgs fästning . Öfningarna hade sin stora betyd else
såsom samöfning mellan flottan och kustartilleriet, äfvensom med
några mindre delar af armen. Som denna krigsöfning torde vara
Örlogsmannasällskapets ledamöter väl bekant, skall jag icke längre
upptaga tiden med densamma. Det må dock vara tillåtet att
uttrycka den förhoppningen att flottans krigsöfningar för år
1909 måtte - sedan de nu af fullt giltiga skäl under de tre
senast gångna åren varit förlagda till skärgård och delvi s i
sam band med armen och kustartilleriet - kunna verkligen
förläggas till sjöss och blifva en öfning på hafvet.
Jag anser mig i denna årsberättelse icke böra underl åta
att i korthet redogöra för resultaten af de förhandlingar, som
fördes af andra fredskonferensen i Haag. Denna konferens afslu tades hösten 1907 och de konventioner, som därvid formul erats och som blifvit daterade den 18 oktober 1907 skulle kunn a
underski·ifvas i Haag af befullmäktigade från de i konferensen
deltagande makterna intill den l juli 1908.
Jag skall ej tynga årsberättelsen med att ingå på alla de
viktiga frågor - i synnerhet de beträffande skiljedom -so m
af konferensen behandlats, utan endast taga i betraktande de,
som gälla sjökriget, och hvilka frågor å den första Haagkonferensen 1899 icke blifvit berörda, men för denna senaste konferen s upptagits på programmet. Som mest viktiga framträd a
härvid frågorna om en internationell prisdomstol, frågorna om
sjökrigsrätten i alltr.änhet och om Genevekonventionens tilllämpning på sjökriget. Alla förhoppningar, som från många
håll ställd es på andra fredskonferensen hafva visserl igen icke gåt t
i uppfyllelse, men det vore oriktigt att underkänna konferensen s
betydelse. Emellertid synes konferensen själf icke varit belåten med resultaten beträffande sjökrigsrätten, vid ~wilkens behandling motsatser visade sig i uppfattningen hos sjömakter
och rena fastlandsmakter , då nämligen konferensen uttryckte
bland annat den önskan att till nästa fredskonferens måtte
upptagas på programmet utarbetandet a[ lagar och bruk för
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sjökriget, äfvensom att makterna så långt sig göra låter ville
för sjökriget antaga de rättsgrunder, som gälla för landkriget.
I följande frågor beträffande sjökriget framkom senaste
konferensen med formulerade öfverenskommelser, nämligen:
l ) om behandling af fientliga handelsfartyg vid krigsutbrott;
2) om handelsfartygs aptering för örlogsbruk;
3) om utläggandet af kontaktminor;
4) om beskjutningar medelst sjöstridskrafter;
5) om tillämpandet af Genevekonventionens grundsatser
på sjökriget;
6) om vissa inskränkningar i uppbringningsrätten;
7) om inrättandet af en internationell prisdomstol, samt
8) om neutrala makters rätt och plikt under sjökrig.
Den första konventionen afser att gifva åt handelsfartyg,
som vid krigsutbrott befinna sig i fientliga hamnar eller till
sjöss och äro i obekantskap om krigsutbrottet vissa frikallelser
eller lindringar med afseende på beslagtagning. För handelsfartygs användande till örlogsbruk ville konferensen skapa vissa
bestämmelser, såsom att befäl h af vare u ska11 vara i statens tjänst
och hans namn finnas upptaget i marinens rulla, att besättningen skall vara underkastad krigslag samt att fartyget själft
skall föra de yttre kännetecken , som utmärka vederbörande
marins krigsfartyg. Om dessa båda konventioner icke utöfva
något direkt inf:lytande på sjökrigföringen, så' är detta desto
mera fallet med de två följande .
H vad beträffar kontaktminorna, så afser konventionen att
förbjuda utläggandet af såväl oförankrade dylika minor, som
icke själfva oskadliggöras efter en timme sedan kontrollen öfver desamma gått förlorad, som ock förankrade minor, som
icke äro af den konstruktion , att de själfva oskadliggöras
i händelse de komma på drift. Likaså förbjudes torpeder, som
ej efter att hafva förfelat ett mål, oskadliggöras. Handelssjöfarten bör genom alla tänkbara medel af försiktighet säkerställas och kontaktminor få icke läggas utanför kuster eller
hamnar i enbart ändam ål att förbindra sjöfarten.
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För beskjutning af oförsvarade platser, såsom hamnar,
städer, byar, hus eller byggnader, de där på intet sätt hafva
med militärväsende t att skaffa, vill konferensen göra flera in skränkningar. Märk ligt nog skulle dessa gälla äfven om orten
är skyddad medelst kontaktmiuor. Beskjutning kan dock bland
annat komma ifråga om orten vägrar utlämnande af den proviant, som kan erfordras för en utanför opererande fientli g
flotta, hvaremot vägran af pänningeutläm ning ej borde led a
till bombardering.
En betydelsefull bestämmelse utgör den inskränkning i
uppbringnings rätten, som innebär att de fartyg, som uteslutande användas för kustfisket eller för den mindre lokalsjöfartell, liksom också fiskeredskap, skulle vara befriade frän beslagtagning. Vidare vill man göra postförsändelse r, som uppbringas å fartyg till sjöss, okränkbam, äfven om de innehålla
statsskrifvelser till eller från krigförande stat.
Det är gifvet att all erkänsla måste lämnas åt de sträfvanden, som i humanismens tecken afse att lindra krigets tunga
all var, men det ligger nära till hands att man binder sig genom så många föreskrifter, att kriget tager utseende af de
gamla riddarestridern a, då man i ridderligbetens teeken afstod
från att. utnyttja sin kraft och sina resurser för att icke vara
motståndaren öfverlägsen. Det blir då icke längre a la guerre
conune a la guene.
Angående sjukvården i sjökriget gjordes redan å första
Haag-konferen sen en förberedande konvention. Sjukvårdsfartyg, utrustade af de krigförande , af neutral makt eller af enski lda skulle enligt den första konventionen respekteras och
icke få tagas i beslag. Senaste konferensen förtydligade emellertid bestämmelsern a om sjukvårdsfarty g därhän, att dylikt
fartyg icke får befatta sig med militära fötetag eller förhind ra
eller störa stridande styrkors rörelser. Det får icke löpa till
och ifrån, lämnande hjälp åt båda parterna, utan skall ovillkorligen följa en af desamma. sjukvårdsfarty g må vara försedt med guiststation , som dock endast får anlitas i sjukvårdens intressen. Sårade, sjuka eller skeppsbrutna, som blifvit
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förda ombord å sjukvårdsfarty g, kunna, i motsats till dem som
befinna sig å örlogsfartyg, utlämnas till den stat de tillhöra.
Sverige har för sin del under år 1908 ratificerat denna öfverenskommelse om Gen/wekonven tionens tillämpning på sjökriget.
11'ör att icke bär alltför mycket fördjupa mig i redogörelsen för audra fr edskonferen sens arbeten, anhåller jag i stället att få omnämna, att noggranna data härom erhålles bland
annat i "Ergebnisse der zweiten Haager Friedenskonfe renz »,
utgifven af Marin e Rund scbau, Berlin, 1908 .
Den strategiska ocb taktiska marinlitteratur en har äfven
under år 1908 sysslat m ed erfarenheterna frå n rysk-japanska
kriget 190-±-05. Den effekt, som skeppsartillerie t under detta
krig utöfvad e, bar verkat därbän , att artilleriet blifvit ytterli gare erkändt som flottornas hufvudvapen. För att mot et.t
fi entligt fartyg kunna på kortaste tid medelst projektiler an brin ga största möjliga vikt metall och sprängämne har det visat sig nödvändigt att öka antalet pjäser af grof kaliber på de
stora fartygen . För att möjliggöra detta bar i sin ordning
deplacementen måst ökas. slagskeppen hafva nu mera än
förut blifvit en flottans kärna , kring hvilken kryssarna, torpedfa rtygen , minfartygen och öfriga typer sluta sig som nödvän di ga hjälpmedel.
Uppfattningen om torpedvapnet bar ytterligare stadgat.
si g. Torpeden spelar en betydande roll, om också under kriget det visat sig att antalet torpeder, som träffat, varit ringa
i förhållande till antalet som afskjutits, d. v. s. att träffprocenten varit ringa. OlD också vid torpedträff målet ej omedelb art sjunkit, så har det dock ofta visat sig, att verkan af
träff varit ödesdiger. Det är sålunda icke torpeden i och för
sig som felat, utan fastill er det sätt, på hvilket den afskjutits,
som orsakat att den till synes gjort ringa verkan. Anfall ml~er dager lyckades endast mot fartyg, hvars artilleri genom
töregående strider blifvit förderfvadt och det har bekräftat si u
"' '
att jagare och torpedbåtar som regel icke kunnat aiwäudas för
daganfalL Dessa fa rtyg äro sålunda hänvisade till natten,
hvar med dock följ er en del svårigheter såsom att mål et är

-

152 -

mindre synbart, att afständet är vanskligt att bedöma och att
riktning med sikte svårligen kan utföras. I början af torpedens till varo som verkligt vapen trodde man att den kunde
göra underverk och att en mot ett fientligt fartyg afskjuten
torped var liktydigt med detta fartygs o fel bara sänkande. Erfarenheterna frän kriget visa emellertid, att detta är en full komlig missförståelse af verkliga förbållandena.
Det är sålunda gifvet att torpeden bör utskjutas under
sådana förhållanden, som gifva största sannolikhet till träff.
Detta är under dager. Enär jagare och torped båtar icke kunna
i anfall uppträda under dager, pekar denna bevisföring direk t
på betydelsen af undervattensbåtarna. Byggandet af dylika
fartyg af stora dimensioner och i stånd att följa de sjögående
eskadrarna utgör också en fråga för dagen inom marinerna .
Den tillfälliga mineringen har kommit till upprepad an vändning under redogörelseårets krigsöfningar ocb den erfarenhet, som kriget lämnat om minans betydelse, bar ej blifvit gäckad. I anslutning härtill har nybyggnad ell er omändring af sjögående minläggningsfartyg fortsatts; vid slutet af
1908 före fann s ett ej ringa antal dylika fartyg såsom Sveriges
Edda, Englands Iphigenie, Latona, 'r hetis, Apollo och Andromache, Italiens Tripoli, Goito, Montehello och Partenope sam t
Rysslands Amur och Jenisej.
Som en erfarenhet från kriget i Ostasien har äfven framhållits vikten af hög fart . Äfven under det gångna året har
man inom fackpressen mycket skrifvit och ordat orn »the value of speed in ta ctics and strategy ».
Då erfarenheterna från senaste stora krig för öfrigt blifvit mycket uttömmande och omsorgsfullt klargjorda af före dragandena i sjökrigskonst och sjökrigshistoria för åren 190G
och 1907, och då dessa föredragandes yttranden icke kunn a
genom hvad som under senaste året framkommit vare sig vederläggas eller tillökas, anser jag lämpligt att icke vidare beröra detta ämne.
studierna af rysk-japanska kriget har i allmänhet till
största delen varit inriktade på frågor rörande organisation och
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i all synnerhet materiel. Dessa studier hafva ledt till de nu
på vattnet t!ytamle typerna: de stora slagskeppen och pansarkryssarna, de snabba spanama, de stora jagama , undervatten sbåtarna och de sjögående minläggningsfartygen.
Vare sig undervatten sbåtar ell er minläggningsfartyg hafva
före 1908 i större skala deltagit i krigsöfningar. Med sagda
år har emellertid den nya materiel -- som tillkommit genom
erfarenheterna från Ostasien - börjat ingå i manövrerna och
tiden är nu kommen att sf\ka på alla sätt framdraga erfarenbeter om och i h vad må n strategien och taktiken kan påverkas af de nya förhålland ena beträffande materielen. l-had beträffar undervatten sbåten och den offensiva minan är det alldeles gifvet att dessa vapen m1mera kom_wa att i hög grad
inv erka på planläggningen af en krigsoperation.
Ett annat materiellt förhållande som kan komma att i
hög grad påverka sjökrigföringen är befintligheten af de modern a gniststatio nerna . Jag >~.nbåller i detta sammanhang att
få omnämna de jättestationer, gom blifvit uppförda exempelvis
på amiralitetsbyggnaden i London med ett verkningsområde
från Kattegatt till Malta, om stationen på Eiffeltornet, genom
hvilk a de franska eskadrarna i Algier och Casablanca Clirekt
erh åll a sina order, om stationen i Annapolis, som gnistrar till
Colon och Panama. Förutom dessa stora stationer förfogar
numera hvarje i detta hänseende välordnad stat öfver ett nät
af kustgniststationer, så belägna att dels två och två stationer
sinsemellan äro i inbördes förbindelse, dels att ingen del af
kustvattnen lämnas obetäckt af åtminstone en stations verkningssektor. Om vi i Sverige i detta hänseend e icke äro välordnade, så torde ingen tid vara att förlora att taga denna
vikti ga angelägenhet om hand.
Ett intressant spörsmål är också, huruvida och i hvad
mån taktiken kan komrna att und ergå förändring genom tillkom sten af den nya materiel en. Först und er år 1908 synes
facklitteraturen hafva börjat syssla härmed.
Genom artilleriets ökade effekt har det blifvit nödvändi gt att söka redan i början af ett slag tillkämpa sig en viss
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öfverlägsenhet, och det är härför af vikt att intaga eu förm ånIi ba utaånasställnin2:
redan innan flottorna komm::t i sikte a[
b
b
hvarandra. Detta å sin sida fordrar en omsorgsfull taktisk
spaning, en spaning som kan sägas ntgöra en länk mell an
strategien och taktiken. Denna spaning är numera möjli ggjord genom tillkomsten af snabbgående spauings[artyg och
gnistmaterielen.
Jag skall i detta sammanhang anhålla att få helt kort
redogöra för en prisuppgift af en italiensk sjöofficer, Viotti.
Viotti söker utreda frågan om Ge marsch- och stridsformeringar, som bäst lämpa sig för en af nutida slagskepp sa mmansatt eskader, och han tänker sig härvid eskadern bestående af en slags~eppstyp om 16000- -17000 tons, 23 knop s
fart och förser1d med 8 stycken 33 cm . k. i dubbeltorn , t vå
för och två akter, alla i midskeppslinjen.
Det påpekas till en början, hurusom hvarje flotta i och
för strid måste bestämma sig för ett af eget och fiendens pansarskydd och bufvudartilleri beroende stridsafstånd. Detta
stridsafstånd bör - sedan det en gång blifvit intaget- ytterst
nogrannt hållas och häri ligger en betydande svårighet. Det
är endast genom enkla formeringar och manövrer som denna
svårighet kan öfverkommas. I trots af att japanerna i slaget
vid Tsushima förfogade öfver ett betyr1ligt fartöfverskott i jämförelse med ryssarna , äfvensom ägde större säkerhet i man övern, växlade stridsafstånclen mellan 3 000 och 7 000 meter.
Blott och bart genom två 90° successiva girar af ryska fiottan .
för'3t babord och därefter åter styrbord öfver, hvilka af japanerna n1öttes med två samtidiga girar, ökades afståndet från
5000 till 7 000 meter och först efter l och en h alftimmes förlopp hade japanerna åter intagit ett strirlsafstånd af 5000
meter.
Den själfständighet oeb rörlighet, med hvilken en esk ader kau våga mauövrera und er ett slag är beroende a[ farteu,
af artilleriets verksam ma skottvidd, af artilleriets skottvinkl ar
samt af pansaret.
Viotti tänker sig sex stycken af den angifna slagskepps!_.}
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typen , 23 knop, åtta 33 cm. k., 26 cm. pansar, operera nwt
lika många »Nassau» med 20-21 knops fart, fjorton 28 cm.
k. och 28 cm. pansar. Den förstnämnda typen erbjud er ett
fartöfv erskott på omkring 1 U proc. öfverlägsenhet h vad beträffar den enskilda pjäsen och i skottviuklar, men underlägsenbet i pjäsernas antal och merl afseende på pansar. l-Ivad först
111 arscbformeringeu beträffar frRmhålles att den bör väljas blott
med hänsyn till maritim och nautisk bekvämlighet och säkerbet och bör medgifva för hvarje euskildt fartyg att manövrera
något så när oberoende och utan fara för de andra. Vidare
bör läget kunna hållas med små fartänrlringar. Denna sista
fordran utesluter alltför långsträckta formeringar, vid bvilka
köfm·tygen ofta måste sätta hög fart för att hålla sina lägen .
Den antagna eskadern om 6 fartyg skulle då lämpligen kunna
form eras på två kolonner med 3 skepp i hvarje. Gäller det
däremot en nattmarsch med släckta lanternor, framkommer
andra fordringar. I detta fall bör hvarje fartyg lätt kunna
använda sitt fartöfverskott, hvarför i detta fall bäst lämpar sig
en utsträckt kolonnformering.
Beträf-fande det taktiska sammanträf-fandet kunna tre ohka
fall uppstå, nämligen dels det allmännaste fallet, då båda parterna söka strid, och dels de båda fallen, då den ena eller den
andra söker undandraga sig strid.
Vid ett bedömande af denna fråga skall man alltid finna
de förd elar, som den högre farten och c1e större skottvinklarna
erbjuda.
Om den mera snabbgåe11de vill undvika strid, så kan ju
motstån daren i vanliga fall - d. v. s. såvida icke nautiska
eller alldel es särskilda omständigheter spela in - icke hindra
honom att undkornma.
Vill däremot den snabbare söka strid och den mindre
snabba undkomma, så kan manöverns förlopp gestalta sig enligt nedanstående skiss, där för enkelhets skull densamma tänkes utförd endast med ett fartyg på hvar sida . A är den
snabbare och förföljer B. På 7 000 meter öppnar A eld och
tager B 25° på bogen, h varigenom· A:s hela artilleri bär. A
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behåller B konstant i riktning 25° på bogen och kommer h ärigenom så småningom in på ett afstånd af 4500 meter. Med
hänsyn till sitt eget pansar och artilleri i jämförelse med motståndarens, vill A nu icke komrna närmare B utan söker be70007n
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hålla afståndet konstant. Med oafbrutet hållande af sam ma
afstånd, kommer A så småningom att flytta sig upp till tvärs
för B och sedan på bogen af B, hela tiden med allt sitt artilleri bärande.
Saken ställer sig på samma sätt om två eskadrar operera
i öfverensstämmelse med hvad här blifvit sagdt för fartygen
A ocb B. Härvid är dock att märka, att de båda eskadrarn a
A och B måste iakttaga att städse hålla en formering, som är
vinkelrät mot bäringen till motståndareu.

Härvid är af vikt att lätt kunna intaga och säkert h åll a
olika flankformeringar.
Om båda parterna söka strid, så gäller det att från början komma i ett lämpligt stridsläge. Redan från segelflottornas tid har den taktiken gjort sig gällande, att söka anfalla
motståndarens tät, kö eller flank d. v. s. söka att på ett ell er
annat sätt komma åt honom i hans döda vinkel. Samma ta ktik tillämpade amiral Togo i slaget vici Tsushima. Med t vå
moderna rörliga flottor blir det emel lertid mycket svårt att intaga och i all synnerhet att för någon tid utöfver ett ögonblick hålla ett läge i en för fienden död vinkel. Ganska snart
torde motståndarna kom ma på parallella kurser och på det afstånd, som af den snabbare bestämmes .

Den mindre snabbgående men bättre pansrade torde söka
närma sig motståndaren genom små samtidiga kursändringar,
som af den snabbare kan undvikas med motsvarande små kursänd ri ngar. Det hela torde öfvergå till en rörelse utefter en
cirkelpereferi.
Viotti framhåll er flera gå nger vikten af enkla formeringar och enkla manövrer och af hans slutledningar synes framgå att några särskilda nya formeringar icke torde uppkomma
till följd af den typ, som de moclema artilleristridsfartygen
erh ållit.
Samma sak framgår äfven af ett litet arbete af den amerik anske sjöofficeren, li eutnant U. S. N. Pye, benämndt »A
few hints to the study of naval tactics» (1908), hvari han håller all t fortfarande på de tre enkla formeringarna: kolonn,
linje och flankformering samt de tre enkla evolutionema: snccessi v gir, samtidig gir och .direkt uppmarsch.
Rec1an föredraganden för år 1907 har angifvit, hurusom
Fournier's invecklade triangelformationer blifvit i Frankrike
utdöm da och torde väl denna amirals prestige - ej som organisatör - men som taktiker vara i nedgående. Om Labre's
fyrkantformntioner har intet nytt försports, men torde väl desam ma äfven kunna hänföras till benämningen taktiska experiment.
Om jag skulle tillåta mig att beträffande karaktären af
sjökrigskonsten, sådan den gestaltat sig under redogörelseåret
ifråga, göra ett allmänt omdöme, så anser jag mig böra framhålla att sjökrigskonsten pekar mot en riktning af verksamhet.
Strategien pekar mot offensiv, äfven i defensiven , den fordrar
rörelse och strid . l>Il faut se hattre quand meme» har en
gång den franska maritima författaren Daveluy yttrat. För
att i sjökriget nå sitt mål fordras det både före , under och
efter striderna en liftig verksamhet.

- 159-

-158-

Redogörelse för det franska fartygsartilleriet.
Fritt öfversatt från Marine-Runclsch::m af ITugo Tnllsfl'n.

(Forts. från sid. G9.)

Personal och skjutöfningar.
Fartygsartilleriets värde såsom hufvudvapen i en sjöstrid
bestämmes helt och hå llet af personalens utbildningsgrad och
tjänsteduglighet. Särskildt de moderna vapnen kräfva ett intensivt, uoga planeradt utbildningsarbete, om man skall ernå
stö rsta möJliga effekt. Framför allt inom artilleriet väger för
a l" görandet af ett sjöslag, vid eljest li ka materiel, u tbildni ngsarbe tet
tungt i vågskålen - detta är den enda odisputabla lärdom en
från det senaste sjökriget. Efter de'.ta krig kan man inom
alla mariner iakttaga, huru en ifrig täftan i artilleristiska prestationer uppblossat. hvilken inom engelska och amerikan ska
marinerna nästan urartat till sport. En kort redogörelse för i
hvad mån och med hvilket resultat den franska marinen deltagit i denna tä_Han kommer i det följande att läm nas:
Kanske mer än inom någon annan marin har den franska sträfvat efter att synnerligen grundligt utbilda sin m anskapspersonaL Hos ingen annan nation finnes det så måiJga
yrkesskolor och utbildningskurser. Hvarje man , IJvilken inställer sig som rekryt, erhåller, innan han anses värdig att f å
tjänstgöra på fartyg tillhörande första stridslinjen, dels en för-

sta militär sjömansutbildning inom manskapsdepoten, dels en
specialutbildning för det vapen, som han bestämt sig för, antingen ombord å skolfartyg eller i land.
Främst står naturligtvis den artillerisfiska specialutbildningen. Den fullgöres vid:
1) artilleriskjutskolan (c\cole de canonage);
2) skjutskolan i Lorient;
3) högre artilleriskjutskolan (ecole d'application de tir i1
la mer).
...
l. Den till Tonlon förlagda artilleriskjutt;kolan består af
sjugående skolfartygen » Couronne» (g a m mal tvådäckare, jämförbar med den från tyska skjutskolan välbekanta »Mars», som
nu utrangerats), :»Latouche-Treville:» (gammal pansarkryssare
på 4 700 ton) och »Descartes» (pansardäckskr_yssare på 4000
ton) . På dessa skolfartyg utbildas såväl praktiskt som teoretiskt under chefens å Couranne ledning allt för det svåra och
med elsvåra artilleriet afsedela manskapet.
Det skulle blifva för vidlyftigt att här redogöra för
samtli ga kurser och det ganska invecklade utbildningssystem,
som bedrifves i denna sedan gammalt bestående institution. Den
bibrin gar utan tvifvel manskapet en ganska grundlig artilleristi sk utbildning, men motsvarar näppeligen längre modema
ford ringar, hvilka som sitt främsta mål sätta att så drifva mannens utbi ldning vid kanonen, att han kommer att utgöra en
kugg i apparaten »klart skepp». Det står knappt större utbildni ngsmateriel till skolans förfogande än som användes i
tyska marinen för deras arti ll erispecialister, således enbart för
kanonkomm endörer. Sträfvauden att befria skjutskolan från
allt, för skjutning icke nödvändigt utbildningsarbete, börja in om fackkretsar göra sig gällande. Deputerade Chaumet skriiver härom i sin berättelse öfver marinbudgeten 1908: Det är
tydligtvis nödvändigt att förbereda bnonkommendörerna (pointeu r) för artilleriskjutskolans specialklass. Handtlangare och
amm unitionslangare behöfva inga teoretiska förkunskaper. Det
är bättre, att de fr:'\n första början utbildas på de fartyg, där
de skola tjänstgöra. Härigenom kan deras utbildning drifvas
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i en mera praktisk riktning.

För närvarand e synes man dock
icke hafva för afsikt att inskränka skjutskola ns verksamh etsområde. De på senare t ider framkasta de reformpla nerna afse
blott att tillföra skolan modern utbiloning smateriel. Förslaget
att efter tysk förebild ersätta den gamla >Couronne~ med ett
modernt slagskepp förordas lifiigt af chefen på »Couron ne»
capitan de vaisseau Darrieus, men har ej vun~it gil.lanrle, e~e
dan man ej vill försvaga förbanden i första stndslm)e n. , Couronne » kommer i stället att ersättas af transportf artyget »Girande» som skall förses med för artillerisk olskepp lärnpliga moderna 'anordnin gar. Såsom sjögående skolfartyg för artillerispecialiste r användas fortfarand e » Latouche-~frevill.e, oc? »Descnrtes », medan artillerirek ryternas utbtldnmg v1d svara och
medelsvår a kanoner (apprentis canoniers, matelots canoniers)
sker å DMassemu och »Charles Marteb, hvilka, försedda med
star kt reducerad e besättning ar, .äro rustaoe och i och för skj utöfningars utförande ställda till skjutskola ns förfogande . Skolans förmåga att utbilda utmärkta kanonkom mendörer lär ny ligen hafva höjts . Marinmin istern framhöll vid kammarsar~
manträde t den 19 oktober 1908 särskild t, att eskaderch efen for
Medelhafs eskadern lofordat de vid skjutskola n utbildade kanonkommend örerna för de svåra kanonerna . Vid skolan finn es
förutom manskaps utbildning äfven en åtta månaders kurs för
officerare.
2. I marin-skjutskolan i Lorient (bataillon fusilier et
ecole de tirs) erhålla kanonbetj äningar till det lätta artilleriet (65, 47 och 37 mm. k. och kulsprutor ) sin utbildn~ng,
h varjämte det manskap , som om bord å fartygen skola bli da
käruan af landstigni ngstruppe n (matelots fusiliers), erhålla utbildning i infanterie xercis. Äfven här finne:,~ en kurs för offi
cerare. Utbildnin gen bedrifves i land och på mindre örlogsfartyg.
När nyligen i budgetsko mmission en behandlad es h·åg~n
om Lorients bibehållan de såsom krigshamn , motiverad e mann~
ministern dess bibehållan de bland annat med framhålla nde af
den där förlagda skjutskola n, som var af stor betydelse för
marinen.

-

161 -

3. Högre artilleriskjutskola (ecole d'applicat ion de tirs h,
la mer) inrättade:,~ i 'roulon synbarlige n efter tyskt mönster
geno m presidente ns dekret af den 17 mars 1906. Den är afsedd att genom öfning i eldledning o. s. v. utbi lda sjöofficerare till artillerioff icerare och äldre kanonkom mendörer till pluton sbefälbafv a re. Såsom skolskepp användes pansarkry ss;ren
»P othau», 5200 tons (bestyckn ing två 19,4 cm ., tio 14 cm., tio
47 mm. k.); dess chef lyder i egenskap af ledare för skolan
om edelbart under marinpref ekten i Toulon . Lärareper sonalen
bes tår af fem lieutnants de vaisseau, hvilka tillika med sekonden,
en kapten vid kolonialar ti ll eriet och en fartygsbyg gnadsinge njör med chefen för skolan såsom ordförand e bilda en arti lleriförsökskomm ission Den utveckling af artilleriet, som stöder sig
på praktiskt utförda skjutförsö k, anförtros åt denna kommissio n.
Officersele verna, to lf lieutenan t s de v aisseau eller enseignes,
utbildas i kurser på två månader. Eleverna indelas i fyra
grupper. De tre officerare, som tillhöra samma grupp, tjänstgöra under skjutöfnin gar alltid tillsamma ns; den ene såsom
ledare i stridstorne t, den andre såsom bans biträde vid eld·lednin gen, likalecles i stridstorne t, den tredje såsom afståndsmätare ofvanpå tornet. Vid kursens slut erhålla de deltagare,
som befu nnits lämpliga, betyg såsom artillerioff icerare.
Fackpress en öfvertlöda r med beröm öfver den utmärkta
utbildni ngen vid högre arti lleriskjuts kolan, och dess intlytande
tillskrifves den betydliga förbättring , som resultatet af 1908
års skj utöfninga r vid Medelhafs eskadern gifvit vid handen.
Pothau 's skjutmeta rler lutfva införts på Medelhafs eskaderns alla
fartyg och fartygets f. d. sekond , capitain de vaisseau Merveilleaux-Duv igneau är i egenskap af »inspecteu r des tirs d ' eskadre~
artilleristis k råclgifvare hos eskaderch efen. Fartygets förra chef,
kon teramiral Le Bris hnr utnämnts till chef för marinmini steriets artilleriafd elning . De sjöofficera re, som genomgåt t kursen ombord å Potbau, hafva grundligt satt sig in i artilleriofficerns ställning ombord å större fartyg.

Tidsk1·ijt i Sjöväsendet
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Skju töfningar.
Man skiljer i franska marinen på:
l. Tubkanon skjutning ('l'irs reduits).
2. Täflingssk jutning (Tir d'apprecia tion).
3. Kalibersk jutning (Tir d'accord des calibres).
4. stridsskju tning (Ecoles a feu).
l. Vid tubkanons kjutning insättes 20 mm. tuber i loppet till 6f> m m. eller större kanoner. I följd af tu bkanonsk ottens ringa skottvidd kunna de ej gärna anses som fullgod förberedelse till skjutning med pjäsernas egen ammuniti on . A
Medelhafs eskadern anstiilldes förra året försök med 47 m m.
kanoner, som med ombord befintliga medel fästes till de svåra
kanonerna . Huru denna förbättrin g utfallit, är icke kändt.
2. Täflingssk jutning med pjäsernas egen ammuniti on
äger rum en gång årligen. Dess hufvudän damål är att utvälja kanonkom mendörer och reservkan onkomme ndörer för
nästa skjutår till hvarje kanon. Den skall dessutom vinma kthålla tätJan mellan kanonkom mendörer na samt möjliggör a utgallring af mindre dugliga skyttar. Skjutning en utföres til l
ankars, om möjligt vid goot väder och mot två mål liggan de
på 2200 meter från fartyget. Ulföres den under gång, går
fartyget på 2200 meters afstånd rundtett pyramidfo rmigt mål,
som, så länge skjutning en pågår, skall pejlas i samma ri ktning. Hvarje kanonkom mendör och reservkan onkomme nd ör
skjuter 3 skott, dessutom får för utrönande af dagsfelet dis poneras 4 skott för hvarje kaliber. Bestämma nde för bedöm ningen äro träffsäker het och skjuthasti gheL Till goda skyttar utdelas premier.
Med de engelska gun layer's test kan denna täfli ngssk jut·
ning alltså icke iämnföras . Franska marinen lägger hufvud vikten på hela fartygets skjutförm åga, såsom stridsenhe t betrak tad, oc!J gör detta till mål för prisskjutn ing.*)
·r.) Enligt senaste underrättel ser ämnade vice-amiral Germin et i
år utföra en
test.

skjutöfning

motsvarand e

engelsmänn ens

gunlayer's

Vid kalibe,rslcjutning utrönes dagsfelets inflytaii3.
de på de olika kalibrame . Äfven uuderkast as Biktinrättn ingarne härvid en omsorgsfu ll pröfning. En enhetlig ledning af
det svåra och medelsvår a artilleriet kan måhända härigenom
möjliggöra s. Försöksvi s utförc1es skjutninge n detta år från
Med elhafseska dern s fartyg , såsom förberedel se till stridsskju tningen, från fartyg till ankars mot på 6 000 meters afstånd
Jiggande mål. På grund af de därvid uppnådda resultaten ,
bvil ka i fackuresse n skildras som särdeles värdefulla , har denna
skjutöfniu g på order från ministerie t blifvit slutgiltigt fastställd.
Det är nu föreskrifve t, att alla nya fartyg omedelba rt efter sitt
inträde i eskaderfö rband skola företaga en kaliberskj utning
med fartygets svåra och medelsvår a kanoner i närvaro af en
kom mission, som består af fartygets artillerioff icer, två officerare från artilleriför sökskomm issionen och en officer från artilleridepa rtemeutet å det varf fartyget tillhör.
4. rryngr1pu ukten för hela skjututbil dningen är förlagd
till str··idsslcjutningen (ecoles a fe u). Dess äudamål förklaras i
bandledui ng för kanonkom mendören (manuel du grade du canonage) sålunda: ;$stridssk jutningar hafva till ändamiU att öfva
hela besättning en i de åli gganden, som hvar och en af dem i
allvarets stund har att fullgöra. Dessa skjutning ar måste därför utföras under förhålland en, som så nära som möjligt närma sig stridens olika faser.
stridsskju tningar kunna återgifva strid mellan fartyg,
angrepp å kustbefäst ningar, bombarde ment, granatkar teschskjutniug mot trupper i land eller n.wt torpedbåta r.»
Medan antalet stridsskju tningar förr var tre per år, har
ökats till fyra. Marinmin ister rrhomsou anbefallde 1906
nu
det
att vid dessa skjutuing ar skulle stridsamm unition användas:
Häri genom vinnes obestridlig en den fördelen, att lavettager
m. m. blifva aFprofvad e såsom vie! krigstillfä lle på samma gäng
som officerare och manskap erhålla en nyttigare öfning. Dessutom. erbjuder sig det eftersträfv ade tillfället att genom konsu_m tion ersätta äldre krut med nyare leveranser . SintJigen
bhfva träffresult aten bättre än vid användan de af öfningsam -
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inunition, en omständighet, som så väl med afseende på intresset hos besättningarna som med hänsyn ti ll dess intlytancl e
på det allmänna omdömet, icke bör underskattas. Någon väsentligt större slitning af kärnrören än hitintills lär ej hafva
förmärkts.
Målmateri eL
Såsom målmateriel brukas 60 m. långa och 8 tn. höga
flytande mål bestående af sammankoppla de flottar. I ställ et
för förankrade mål användas med förkärlek klippor bland H yerif3ka öm·ne. Saväl vid Potbau's skjutöfningar som vicl Med elhafseskaderns andra stridsskjutning förlidet år tillriggades klippan Liserot solD mål. N edslagsobserva tionerna unclerlätta_s naturlio-tvis
väsentlicren
crenom användande af dylikt mål. Afv en
b
o
b
förekommer det ofta, att slopade fartyg användas såsom mål.
Förra året iordningställde s det utrangerade kustförsvarsfar tyget
•'l'empete~ för Medelhafseska dern och >>Tonnerre» för Nordeskadern på så sätt, att på de låga för- och akterskeppen uppsattes med trådnät öfverspänrla träramar, som tillsammans mec1
öfverbyggnade n midskepps framställde ett 58 m. långt och 8
m. högt mål.
Skjutningens
Samtliga stridsskjutning ar med slagskepp och pansarutförande. kryssare utfördes på stora afstånd mellan 5-7001) m. Närmare underrättelser om deu använda skjutmetod en hafva icke
trängt till offentligheten.
Sannolikt har inskjutningen verkställts med enstaka skott
eller salva divisionsvis; nedslagen bedömts från högt belägen
observationspl ats. Såsom afståndsmätare användes Barr &
Strouds afståndsmätnin gsinstrument, 2 ,74 m. bas med hvil ket
samtliera
i eskaderförbaud ingående större fartyg vid denna tid
h
voro utrustade.
Beträffande införandet af en skjutmetod för skjutni ng
å stora afstånd lämnade marinministern vid kammarens sammanträde den 19 oktober 1908 följande uppgifter: Sedan artilleripröfnings kommissionen ombord å Pothau ingående pröfvat en viss skjutmetod, anbefalldes i juli 1907 dess införande
å samtliga fartyg tillbörande rust:1de eskadrar. För att emellertid kunna använda denna metod, måste fartygen omedel-
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bart förses med ett antal nödvändiga instrument. En första
anskaffning af dessa instrument gjordes 1907. I afsikt att göra
den planerade nya installationen så fullständig som möj li gt och
kunna hålla erforderliga reservinstrume nt i förråd, pågår för
närvarande en fortsatt anskaffning. Dessutom var det nöd vändigt, för att erhålla största möjliga effekt af skjutningen, att införa orderöfverförin gsapparater äfvensom andra för artilleriets
betjänande afsedela instrument, hvilka erfordrades för den nya
skjutmetoden. De härför nödvändiga ändringarne hafva till
största delen utförts med ombord befintliga hjälpmedel. I själfva
verket har skjutmetoden å våra fartyg sedan ett år undergått
en full ständig omhvälfning. ~
Enligt yttranden i fackpressen hafva erfarenheterna från
eskad rarna visat, att Pothaus nya skjutmetod ej varit utan
anm ärkningar. Deu anses vara väl afpassadt för skolfartygets
förh åll anden , som vanligen blott skjuter på 4000 meters afstånd , under det att observationssv årigheterna väsentligen tilltaga på verkliga till 6 000 meter uppgående stridsafstånd.
P lanen för 1908 års stridsskjutning ar var så uppgjord,
att första, an<'lra och fjärde skjutningarna (den sistnämnda ti lllika prisskjutning) skulle utföras af fartygen hvar för sig, un der det att den tredje skulle skjutas i divisionsförban d (3 fartyg). Utförligare skildringar öfver förloppet vid dessa skjutöfningar återfinnas bland månadsöfversi kterna i Marine-Rundschau. Uppgifterna från de trenne sista stridsskjutning arna
sammanfattas i korthet här nedan för jämförelses skull:
Andra stridsskjutning en ägde rum den 19 maj-5 juni
på skj utplatsen vid Hyeriska ön . Som mål användes ön Liserot på hvilken man med tillhjälp af spiror och segelduk
byggt ett mål föreställande ett fartyg med skorstenar och
master. Farten vid passera u det var 13 knop, afståndet 6 000
till 4 000 meter. För hvarje anlopp signalerade divisionschefen
nam net å det fartyg, som skulle utföra skjutningen . Efter
verkställd inskjutning afgafs eld under 5 minuter, därefter l
minu ts uppehåll i eldgifningen, så 2 minuters eldgifning, själfständigt ledd af plutonsbefälet eller tornbefälhafva rne. Am-
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munitionsåtgången var obegränsad med den inskränkning, att
två kvarta ls öfniugsammunition in alles icke finge öfverskridas.
Nedslagsobservationer i sida gjordes från en närliggande klippa.
Förandet af protokollet i stridstornet å det skjutande fartyget
kontrollerades af en artilleriofficer från ett annat fartyg (såsom
varande opartisk). Skjutresultatet visade högst afsevärda framsteg i förhål lande till de föregåen de stridsskjutningarne, särskildt beträffande skjuthastighet och eldledning. Patrie och
Gaulois lära hafva kommit upp till 2 .,;kott i minuten med
sina 30,6 cm. k. Största skjuthastighet p or minut uppgick vid
19 cm. k. till tre skott, vid 16 cm. k. till fem och vid 14 cm .
k. till sex. Följande träffresultat har offentliggjorts:
Antal skott. Antal träff. Träffpro cent.

Victor Hugo ................. .
Bonvet .. ...... . ................. .
Jaureguiberry ... ... ........... .
Suffren ....................... .
Patrie ...... . ........... . ....... .
Saint Louis ....... ... ... ..... .. .
Demoeratie .................... .
Justice .......................... .
Charlemagne ................. .
Gal ou is .............. . ........ .
Liberte ........ ................ . . .
Republique ................... ..

78,4
62,7
47,0
43,5
6ö,o
69,0
57,0
53,6
50,3
59,0
81,0
40,7
33,0

33,1
28,4
26,0
22,6
21,5
21,4
17,8
16,8
16,0
15,7
14,0
13,8
11,7

42,3
45,4
55,5
51,8
38,6
31,0
31,0
31,4
32,0
30,0
17,4
34,0
35,6

Medeltal

57,7

20,0

34:8

J u les Ferry . .... . .. ... . . ....... .

Fartygen äro här ordnade efter det träffantal de haf n•
uppnått. De båda pansarkryssame stå därvid främst. Anmärkningsvärdt är skilluaden i träffantal mellan slagskepp en
»Patrie» och »Republique», hvilka dock hafva samma bestyckning och varit lika länge i tjänst.
Tredje stridsskjutningen i divisionsförband ägde rum den
16 juli mot förankradt mål. Under skjutningen inträffade ett
antal förtidiga krevader. Öfver skjutningens förlopp i öfri gt
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eller om träffresultatet är intet kändt, hvarför det sannolikt
var ogynnsamt. - Af yttranden i fackpressen kan man sluta
sig till , att franska marinen är ifrigt sysselsatt med frågan om
eldens koncentrering.
Fjät·cle stridsskjutningen, samtidigt prisskjutning (tirs de
bonu eur). Skjutningen ägde rum i slutet af augusti vid Hye·
riska öarue och bonle såsom arslutning på utbildningsåret
fram visa de bästa skjutresultaten. Såsom mål tjänstgjorde det
föran krade kustförsvarsfartyget » Tempete», h vilket, såsom förut
omnämnts, särskildt tillriggats för detta ändamål. Såsom
utgångsafstånd var bestämdt, för de med 19 cm. k. bestyckade
slagskeppen 7 500 m., för pansarkryssare 6500 m., för 2:dra
eskaderus slagskepp, hvilka hafva 14 cm. k. som medelsvår
kalib er, 6000 m. Den tillåtna tid under hvilken eld finge af·
gifvas uppgick till 4 och 2 minuter. Det skjutande fartyget
följd e i ledarens kölvatten, fartygets kurs och fart samt ut·
gångsafstånd voro okänd för artill eriofficeren. För att målfartyget ej för tidigt skulle sänkas, anväudes blindladdade granater.
Från skjutn ingen, som varade i 5 dagar, är blott de enskilda
fart ygens träffantal och medeltal af skottantal och träffprocent
kända. Bästa fartyget, »Democratie», erhöll 41 träffar, det
sämsta, »Bouvet», blott 5 träffar; således en ansenlig skillnad , som icke tyder på enhetlig utbildning inom förbandet .
En jämförelse mellan prisskjutningen 1907, 1908 års an·
dra stridsskjutning och prisskjutningen samma år gifver följande medelvärc1en:
Prisskjutning
1907.

Antal skott .. .......... ...
Antal träff .. .. .. .. .. .. .. .
Träff procen t .. ..... .....

5
9
18

Andra strids·
skjutningen 1908.

58
20
3o-

Prisskjutningen 1908.

67
16
24

Den nedgång, som 1908 års prisskjutning utvisar i jämför else med samma års andra stridsskjutning är i betraktand e
af de ansenligt skärpta bestämmelserna icke förvånansvärcl.
Däremot utvisar den ett stort framsteg mot föregående år,
hvilk et framträder så mycket skarpare, som skjutaEständen då

-

168-

voro betydligt mindre. Skjutresultaten från Nordeskadern 16
pansarkryssare), hvilken i hög grad tagits i anspråk för repre·
sentation, stå något tillbaka för Medelhaiseskadern. Noggrannare uppgifter härom äro icke kända.
Afsikten med ofvanståeude uppsats har varit att gifva en
skildring af det franska fartygsartilleriet med afseende på dess
materiel och personal. Lämnar den förstnämnda uågot öfrigt
att önska, så måste man skänka persoualens utbildning och
höga ståndpunkt sitt fulla erkännande. Inom arti lleristiska
området arbetas det i den franska marinen för närvarande ·
energiskt och med lif och lust. Artilleriet lägger beslag på
största intresset äfven i fackpressens diskussioner. Huruvida
detta tillstånd skall fortfara, beror väl i första hand på de
ledanc1e personligheterna, hvilkas inflytande, särskildt med hänsyn till den franska nationalkaraktären, plägar vara bestämmande för den militära organisationens duglighet.
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Några ord om Kungl. Örlogsmannasällskapet
(Insänd t.)
U n der orvanstående rubrik finnes en at tik el införd i 1907
års tidskrift sid. 334, hvari dels afhandlas ett önskemål att de
arbetande ledamöternas antal borde höjas i samma proportion
som antalet valbara ämbets- och tjänstemän ökats sedan sällskapets stadgar sist fastställdes, dels framlägges förs lag till
sällskapets förflyttning till Stockholm samt vidtagande af förändrin gar i sätten för tidskriftens utgifvande och årsberättelsernas tillkomst. I förra artikeln uttalad förhoppning att bifall skulle gifvas till sällskapets anhållan om medel till ersättning åt fÖrfattare af årsberättelse har ej gått i uppfyllelse.
Såsom skäl för vissa i sagda artikel uttalade förslag augifves att betingelserna för sällskapets tillvaro och arbetsmål
nu äro helt olika mot på den tid sällskapet. stiftådes.
Sålunda säges å sid. 338:
- - -- Att öka ledamöternas antal för att därigenom
erh ålla tillskott på arbetskrafter torde . sålunda af flera 3käl
vara önskvärdt enligt hvad ofvan blifvit framhållet.
Men vid sålunda önskvärd ökning torde fråga kunna
ställas om det för vinnande af sällskapets mål skulle vara nödvändi gt att dess ledamöter behöfde tillhöra en exklusiv per·
sonalgallring inom flottans kårer och stater.
Paragraf l i sällskapets stadgar angifver att sällskapets
ändamål är »att följa och arbeta för utvecklingen af sjökrigs-
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veteoskapens äfvensom af sjöväsendet i allmänb et och därigeuom befrämja fäderucslandets nytta».
För vinuande af detta mål torde det på den tid sällskapet bildades, eller 1775 (ska 11 vara 1772), varit nästan nö dvänd igt att ett sällskap tog band om ledningen af dc sjökrigsvetenskapliga spörsmålens behandling, då det på den tiden
fanns ytterst få facktidskrifter. och ringa facklitteratur, ingen
sjökrigshögskola, ingen flottans stab, inga bibliotek och · inga
föredragshållare.
De betingelser, som på 1700-talet kunde berättiga till behofvet af ett sammanslutande af vissa individer för ett planmessigt arbete med sjökrigsvetenskapens behandling och u tarbetande af de olika vetenskapsklassernas årsberättelser existerar ej numera.
Uppmärksamgjord på en artikel i 1837 års tidskrift fö r
sjöväsende, hvars innehåll med all önskvärd tydlighet fram visar sällskapets olika betingelser och behöflighet då mot nu ,
bar gifvit underteckuad anledning att åter vidröra ifrågavarande ämne.
Enär 1837 års tidskrift ej torde vara så lätt t i Il gänglig
för Hertalet kamrater och då det synes mig vara af intresse
att bringa till kännedom det arbete och den energi sällskapets
stiftare och första ledamöter ådagalade för främjande af det
mål de satt sig före att uppnå återgifves delar af artikeln.
U u der titeln Kong l. Örlogsmannasällskapet i Carlskrona 1')
läses:
Då denna, den äldsta militära vetenskaps-stiftelse i Sverige,
i dag räknar 50 år tillryggalagda, under hvilka det anspråkslöst, med blygsamma steg fortgått på sin bana, kämpande med
oblida ödeu, som oftast hotat med fullkomlig upplösning, är
det till fö lje af våra lagar, som en korrt berättelse om detta
Sällskap, ifråu dess ursprung till närvarande tid, skall meddelas
'1')

Utehag af ett tal , lutHet i 8älbkapet cleu 15 uovembel' 1B21.
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Ett litet antal Sjö-Officerare hade redan år 1770 börjat,
att på lediga stunder arbeta i särskildte de lar af sjömannayrket. Ämnet var ett ibland de ~-ikaste, afsigten beröt:Ovä~~
och hedrand e, verkställtgh eten nytt1g och gagnande. Efterdoroet verl~ad e till en allmän tätlan , och uuder fredens lugn tilltog lusten för vetenskaplig sysselsättning så, att Kong!. Am:ts
Korpsen i Stockholm efter skedd skri[tlig uppmaning af d. v.
Kapiten-Löjtnanten Fredr. Leyo nanckar, vid en allmän sammankomst den 7 A ng. 1771 , i nom sig valde 14 Ledamöter,
med uppdrag att utarbeta projekt till lagar och arbetsordning
för ett sa mfund , hvars föremål egentligen skulle blifva sjökrigsvetenskapens odlande.
Genom ovanlig arbetsambet fullbordades det gifna uppdraget inom den korrta tidrymden af tvenne månader, så att
redan i påföljande Oktober lagarna och den utarbetade planen
bier till Am:ts Statens sanktion öfverlemnad, och vid en manoTann sammankomst vann allmänt bitall och bekräfteloe . 'rolf
o
stable ledarnöter blefvo då genom votering utsedde, med rättighet at.t efter eget ompröfvande v~_lja flere med lemmar till
detta samfund, som erhöll namn af: Orlogsmanna-Sällskap .
Den 15 November installerades de valde Ledamöterne af
Chefen för Am:ts Staten, Amiralen Baron Falkengren, i egenskap af Prmses bonorarius : de v oro, i den ordning erhållne
röster bestämde, följande: Kapiten-Löjtnant Leyonanckar, Kapiten von Stauden, Kapiten-Löjtnant Baron Lagerbjelke, Kommendör-Kapiten v. Franken , Löjtn. v. Stapelmohr, Kapiten
Ruutb, Löjtn. Nodenskjöld , Löjtn. Leyommckar, Löjtn. Wrangel, Kapit. Ström , Löjt.u. 'rörning och Komrnendör-Kapit. Gyllenböök. Till Ordföraude valdes Kapit. v. Staurlen, och Sekreterare Löjtn. Nordenskjöld.
Enligt den fastställda Arbetsordningen skulle Sällskapet
öfverväga:
l :o) Hnru Sjö-Officerstjenstgöringen, under fredlig tid och
i land, kunde genom Sällskapets gemensamma bemödande,
bringas till högsta fullkomlighet.
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2:o) Huru samma ändamål, rörande tjensten till sjös skulle
vinnas; och
3:o) Befordrandet af enehanda ändamål i anseende till
den ege ntliga tjensten under krig .
Saknaden af ett tjenligt Bibliotek fästade först Sällskapets omtanka , och flera utvägar vidtogos till afhjelpande af
denna brist.
Sällskapet sammanträdde ordentligt en gång i veckau,
och Ledamötemes väl använde bemödanden tycktes lofva en
god utgång åt företaget; men snart inträffade en händelse, som
nästan helt och håll et störde fortgången af dessa sysselsättni ngar, den nemligen att halfva autalet, och deribland dess m est
nitiske med lemmar, blefvo, om sommaren 1772 komm enderade till sjös åt Medelhafvet, en del af de hemmavarande
fingo förrättningar, som äfven aflägsnade dem från station,
och de återstående voro för få att i föreskrifven ordning ±ortsätta ar betet.
Emellertid gingo Sä1lskapets arbeten uti sagta gång tills,
efter 2:ne års förlopp, ledamöterne för det mesta voro fören ade, då verksambeten återlifvades, men syntes, efter förändrade
omständigheter och förhållanden, få en ny riktning. Måhän da
hade Sällskapet insett att företaget var för vidsträckt för ett
så inskränkt antal medarbetare, hvilka så ofta voro blottställde, _att genom deras tjänstebefattningar hindras från deltagande 1 sådane göromål, som utan afbrott böra fortsättas om ändamålet skall vinnas.
'
Sällskapet inskränkte sig då, att samla materialier till fullständigare arbeten , att lemna upplysningar, och besvara sådan u
frågor i metien, som till Sällskapet blefvo remitterade, att utgifva prisfrågor till besvarande, att granska inkomna skrifter
från personer utom sällskapet, att hålla åminnelsetal öfver med
döden afgångne Ledamöter ocb att lem n a Staten fri tillgån g
till Biblioteket, hvarjemte öppen rättighet lemnades åt hvar
och en ledamot att sjelf välja de änmen ban önskade afhandla.
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menli g för Sällskapets bestånd, då ledamöterne år 1777 ski ngrad es, genom Galertlottans Officerares plasering på särsk il dte
stationer, dels vid Örlogs- dels vid Armeens flotta. Det blef
derföre uti en sammankomst elen 26 Maj 1778 beslutaclt att
fl ytta bibliotek, arkif och öfrige tillhörigheter till Örlogs-Flottan s hufvudstation i Carlskrona, hvarest Sällskapet för framtid en skulle etableras, men hvilket af okände orsaker likväl
icke då blef verkstälclt; och hade Sällskapet troli gen sett sin
fullk omliga upplösning om ej, efter fulla 6 års förlopp, en aktnin gsvärd ledamot, d. v. Öfverste-Löjtnanten och Riddaren,
nu mera VicA Amiralen ocb Kommendören, Baron Nordenskjöld, blifvit vald till Pr::eses vid dt tillfälle då han år 1784
var i Hufvudstaden och ful lsutit antal ledamöter af gam la
stam men händelsevis funnos på stället, h vilka jemväl in voterade l O nya ledamöter af Carlskrona station. Deras installerand e skedde väl s. å. den ö juni, då första session hölls härstädes, men flyttningen från Stockholm verkställdes likväl ej
förr än nästföljande året, då Sällskapet efter gjord anmälan,
erhöll rum i Kronans hus för sine samlingar och sessioners
hållande, samt i allmänhet omfattades med lika värma som
den, hvarmed det tillförene varit ansedt.
Med inga andra tillgångar än årliga intresset af et t litet
kapital, fordrades 10 år innan Sällskapet efter lidna kännbara
förlu ster, vid elen olyckliga branden år 1790, genom nya frikostiga bidrag, (hvaribland i synnerhet må nämnas Hans Exellens Grefve Wachtmeisters dyrbara douation af böcker, kartor
och tablåer) med tillökade ledamöter, återfick ett nytt danande,
och fann sig i tillfälle att fortsätta den påbörjade planen.
Bland de af Am :ts Staten och detta Sällskap saknade män,
tillkommer med rätta hedren af Örlogsmanna-Sällskapets återupplifvande, framlidne Öfverste-Löjtnanten och Riddaren C. G
Torn q vist.
Det var han, som beredde det Konungens nådiga pro-
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Maj 1805, då det tillägnades namnet af Kongl:t Örlogsmanu aSällskap.
Oberäknac1t de afbrott sjökommenderinga r och andra till fälliga förrättningar verkade, fortsattes Sällskapets arbeten i
jemu gäng tills det för sina olyckor :liiuuesvärda året 180ö,
då härjande farsoter spridde förödelse på den utrustade Örlogstlottan och bortryckte flere af KongL Örlogsmanna-Sällsk apets
yerksam ma ociJ nyttiga medlem mar. Men genom nytt val af
honoräre och arbetande ledamöter, samt Amanuenser, blef Säll skapet snart i tillfälle att, under ledning af dess d. v. förste
Hedersledamot, l-Ians Exellens General-A miralen Grefve Pu ke
närma sig till sin bestämmelse.
Ett efter förändrade bruk och ordningar lämpadt Sj öreglemente för Örlogsflottan blef då första föremålet för Säll skapets gemensam ma bemödanden; och e h ur n krigstillfälligh eter, sjöutrustningar, fiere ledamöters afgåug ur tjänsten, död sfall. med flera händelser, verkat långa uppehålL bar likv iil
detta angelägna arbete, slutligen fullbordadt blifvit till Kong!.
Maj:ts nådiga approation öfverlemnadt.
Saknaden af ett Sjö-Artilleri-Exersi s-Heglemeute fästad e
je m väl Sällskapets uppmärksamhet, likasom att bebo[vet ford rade omarbetning af det hittills brukliga signalbrefvet. Båda
dessa brister förmodar Sällskapet vara afhulpne genom de i
nämnde al'seenden utarbetade projekt, som äfven äro färd ego
att till Konungens sanktio u fram läggas, och bvaraf det först
nämnda redau under sistförfiutne expeditioner varit på försök
medgifvit de utkommenderade Örlogsl'artygen.
Desse reglementariske författningar, jemte en afbandli ng
om Natt·Telegrafsignal er, hvilka genom försök funnits väl användbare, samt åtskillige nyare uppfinuingar och förbättringar
till sjöfartens betryggande ocb tj enstens fördel, äro egentligen
fruktorne af Kougl. Örlogsmanna-Sällsk apets sysselsättningar,
under den sednare epoken, bvars historia endast i korrthet l1 ilr
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torde tillhöra en framtida domare öfver den mer eller mindre
nytta Sällskapet derunder tillvägabringat.
Den omständigheten torc1e lik väl verka till billigt afseende att ehuru Kong!. Örlogsmanna-Sällsk apet alltid tillgodonjutit förmon eu att begagna rum i Krouans bus, bar Sällskapet icke destomindre, genom fl era inträffade flyttni ngar under
de sednare åren, saknat utrymme för en oafbruten verksamhet.
Men sedan detta binder nu mera blifvit häfvet genom
Kon ungens nåd, som tillagt Sällskapet orubbad besittningsrätt
af nu begaguad loka l, våga r Sällskapet med tillfredsställande
förh oppning emotse den tid, då det skall göra sig värdigt det
n ådiga hägn och beskydd , bvarmed det omfattas.
Af ofv:mst.ående framgår att upprinnelsen till Kungl.
Örlogsmanna-Sällsk apet daterar sig ända fråu 1771, ehuru det
offi ciel la urspruuget torde räknas från maj 1772 bvilket bland
ann at framg år däraf att Kungl. Örlogsmanna-Sällsk apet firade
sin eekularfest den 3 maj 1872. Äfven framgår att sällskapet
tillh örde Stockho1ms station ända till 1785 samt att namnet
Kong!. Örlogsmannasällska p erhölls genom skrif. af den 9 maj
1806 hvari äfven Konungens nådiga protektion meddelades.
Vid jämförelse med dåtidens arbetssätt ocb arbetsfält visar det sig att genomgripande förändringar under tid ernas lopp
vidtagits inom sällskapets stadgar.
Ju bastigare och mera genomgripande som moderniseriu gen framträder inom sjövapnet ocb därmed sammanhängande tjänstegrenar, ju nödvändigare är det att låta motsvaraude
mod erniseringsåtgärder vidtagas vid äfven sekelgamla institu·
ti.oner, ehuru viss pi etetshänsyn bör i möjligaste mån skyeld a
mot för omstörtande åtgärd e::-.
Skulle likväl dylikt beböfvas torde det dock vara förmån ligare att tillgripa än att låta den gam la institutionen blifva
en skugga af sig själf.
I samband härmed vill jag för jämförelses skull uppgifva antalet ledamöter den l januari i år fördelad e enligt
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sami11a grunder som Tab. II i 1907 års artikel, därvid for tfarande torde framhållas det ytterst låga ledamotsantalet vi rl
Karlskrona station, oaktadt påtagliga sträfvanden blifvit gjorda
för denna kontigents ökande i det af 8 under de två senaste
åren invalda led amöterna 7 stycken tillhörde Karlskrona station vid valtillfället.

Hedersledarnöter:
Stockholnts station:
2 L (cläraf vid marinon i tjänst 9)
(
»
» p011sionerade 7J

Karl s krona station :
2 (d>iraf vi ll marin en i tj>in~t
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Hvilken stationsmyndighet bör bära narmasta ansvaret för manskapets vid flottan
utbildning och krigslydnad i land.

Arbetande ledarnöter:
42 (cliiraf vi d mar.inen i tjän st 3 1)
( •
p en sionerade 5)

Il

17 (däraf vi.cl marinen i tjänst Hi)
( »
»
» p ension erade :2)

Korresp. ledarnöter:
Militlirer, ingenj ör er eller professorer:

S~a 70 (cbraf vid marinen i tjänst 40) Il s\ 20 (däraf vid marinon i tjiinst 11 11
För oktober 1907 angaf 'rab. II:
S:a 74 (där af vid marinen i tjänst 43) Il S:a 14 (där af vid m.arine D i tj fins t 111)

Till slutord anser jag lämpligt begagna de samma som
blifvit använda vid den föregåend e artikeln eller att de fr am kastade linjerna till och motiven för e,n förfiyttning af Kun gl.
Örlogsmannasällsk apet eller en upplösning af sällskapet i dess
unvarande form afse endast att gifva uppslag till frågans dryftande och slutliga åtgärdande när tidpunkt och omständigh eter skulle befinnas lämpliga för en omredigering af nuvarand e
förbållanrlen.

K. P:n R.

Enligt gällande reglemente för marinen är stationsbefälbafvaren skyldig utöfva tillsyn däröfver att de militära kårerna
" hållas i öfning och tjänstduglighet» och enligt samma reglemente är chefen för underofficers- ocb sjömanskårerna anbefall d att närmast under stationsbefälhafvare n tillse äfvenledes
ntt en hvar af und erofficers- och sjömanskårerna hålles i öfuio g och tjänstdugligbet samt att vaka öfver krigslydnaden
ånom dessa kårer.
Går man så vidare i detta reglemente, så återfinnes un·der den paragraf, som reglerar chefens för exercis- och underbefälsskolorna ställning att samma chef åligger att närmast
unde1· stationsbefälhafvare n tillse att undervisningen och öfnin garne i dessa skolor ske enligt därför gällande föreskrifter
samt att vaka öfver krigslydnaden bland skolornas personal
und er den tid denna deltager i undervisningen och öfningarna,
€ller eljest tjänstgör inom skolorna.
Sjömanskårens utbildning i land utföres ju, som kändt
.är, ej endast vid skolorna utan Jämväl vid praktiska utbildnin gskurser. Af sistnämnda kurser stå tvänne direkt under
kårchefen, nämligen de vid matinrättning och vid kompani.
Vid granskning af de ofvan anförda reglementariska bestämmelserna finner man att den myndighet, som bär namnet
.c:1ef för underofficers- och sjömanskårerna och hvilken myn-dighet det åligger att tillse manskapets tjänstduglighet i själfva
Tidslm·ift i Sjöväsendet
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verket ej har i sin hand medel att direkt inverka på tjänste-·
ouglighete n (undantag andes tvänne praktiska utbildning sku rser). Makten härvidlag ligger i stationsbe fälhafvare ns hand,
ja till den grad att chefen för underoffic ers- och sjömanskilrerna enligt reglement e för sjömanskå rens skolor ej ens har
rätt att från underbefä lsskola skilja en man, mot h vilkens u ppförande, förmåga och flit så grava anmärkni ngar förefinnas att
hans lärare föreslår hans skilj ande från skolan. Likaså äger
chefen för underoffic ers- och sjömansk årerna ej rätt att i vissa
fall verkställa omkomme nderingar till kurser och ej häller att
efter det kurs i underbefä lsskola börjat bevilja elev tillträde.
Såsom ofvan anförts lyder chefen för exerc is- och underbefälsskol orna direkt under stationsbe fälhafvare n och är in fö1·
honom ansvarig för undervisn ingens gång samt meddelar sig
direkt med honom, hvadan hela den utbildning och tjänsteduglighet, som meddelas sjömanskå ren i skolorna är kårchefen
undandrag en.
Af det ofvan anförda torde framgå omöjlighe ten för
chefen för underoffic ers- och sjömansk årerna att direkt inverka
på nämnda kårs tjänstdugl ighet. Innehafva rne af denna befattning hafva under en lång följd af år vid härvarand e station varit kommend örer och vid flottans station i Stockholm
kommend örkaptene r af l:a graden och torde det väl få anses
att en person, som uppnått en så hög tjänstegra d som de omförm-älda och hvilken person under stationsbe fälhafvare n bär
ansvaret för t1tbilduing en äfven medgåfves befogenhe t att göm
sin uppfattnin g och personligh et direkt gällande på dessa frågor.
Aterstår nu att se huru de myndighe ter som ber0ras af
denna uppsats och hvilka !war i sin stad hafva att vaka öfver
krigslydna den hafva det ställt med afseende på medel att upprätthålla densamma .
H vad stationsbe fälhafvare n beträffär så torde ha u s stä11ning härvidlag vara fullständi gt klar.
Chefen för underoffic ers- och sjömansk årerna skall vak a
öfver krigslydna den inom honom underlyda nde kårer och har
därför utrustats med bestraffni ngsrätt öfver desamma sa mt
dessutom öfver en del under honom direkt lydande officera re.
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Chefen för exercis- och underbefä lsskolorna diiremot, som skall
va ka öfver krigslydna den blanrl skolornas pl'i :;ona! under den
tid denna personal deltager i undervisn ingen och öfn ingarne,
eller eljest tjänstgör inom skolorna, har ej erhållit någon vare
sig bestraffnin gs- eller tillrättavis uingsrätt, således ej något som
hälst medel att upprätthå lla krigslydna den ntöfver hvad som
tillkomm er hvilken annan krigsman som bälst, nämligen rätten att anmäla missförhå llanden till vederböra nde myndighe t.
Jag håller före att org&nisationen i här ofvan berörda
hän seende ej såsom sig bör verkar god ordning och cliscipli 11.
inom sjömanskå ren. Redan under många år hafva klagomål
framställts däröfver att manskape t ofta måst byta befäl och
de däraf följande olägenhet erna bafva blifvit skarpt framhållu a
och i många fall rättade. Inom vårt vapen måste tvvärr befälsombyt en förekomm a oftare än annorstäd es, men .säkert är
att det skulle vara till tjänstens fromrna om manskape t under
sin utbildning i land, kanske mAd undantag för varfvet, alltid
stode omedelba rt såväl hvad beträffar utbildning som disciplin
under sam w e chef, nämligen under chefen för underoffic ers- och
sjörnanskå rema. Befattning en chef för exercis- och underbefälsskoloro a anser jag, så som reglement et nu är formulera dt, ej
blott öfverflödi g utan äfven såsom en mer till skada än till
gagn verkande mellanhan d, enär clenua befattning är eu mellanhand mellan en del af utbildning sinrättniu garne och stationsbefälhafva ren och ej såsom väl vore riktigare mellan samma
inrättuing ar och chefen för underoffic ers- och sjömanskå rerna.
För• den händelse således ofvanståe nde resannem ent är riktiat
b '
så fordrar logiken att befattning en »chef för exercis- och uuder befälsskol orna» indrages. En gifven följd af ett sådant indragande skulle naturligtv is blifva att göromålen inom chefens
för underofficers - och sjömanskå rerna expedition i rätt höograd ökades, men botemedle t mot denna olägenhet torde ligg~
nära till hands och bestå däri att nämnda chefs expedition spersonal ökades med en officer.

.A - g.
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Några reflektioner med anledning af sakkunniges betänkande öfver frågor rörande marinintendenturkårens ,Qrganisation m. m.

Under föregående månad hafva inom kungl. sjöförsvarsdepartementet tillkallade sakkunnige afgifvet betänkande öf\·er
frågor rörande marinintendenturkårens organisation m. m . Vid
genomläsandet af detta betänkande torde man ej kunna nnd gft
att finna det betänkandet är afgifvet i kontrollens (pappers·)
och utvidgningens tecken, och man måste ovillkorligen fn\ga
sig om de sakkunniga på allvar tänkt sig att statsmakterna
skulle isynnerhet under nu rådande tryckta ekonomiska förhållanden acceptera förslaget.
Kontrollen synes man tänka sig skall blifva god och tillfredsställande bara en marininintendent afses därför. Bla nd
annat har man upptagit en kassakontrollant på bvarclera stationen. Någon motivering finnes ej härför utan bar man endast hänvisat till hvad andra eakkunniga (de angående flottans
upphandlings- och entreprenadväsende) sagt sig ämna före slå.
Till dessa befattningar äro uppförda två marinintenrlenter af
2:a graden, som sålunda skulle kontrollera kassörerna, som
föreslås af l:a graden . Oss veterligen har någon sådan ytterligare kontroll hittills ej visat Hig nödvändig. Den kontroll
kassörerna äro underkastade synes varit fullt nog och torde
med nuvarande praxis vara än mer tillfredsställande. Med
nuvarande praxis afse vi här att kassörens kontanta behåll
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nin g mer och mer inskränkes och att denna behållning i stället
tin nes i riksbanken därifrån den endast uttages genom af stationsbefälhafvaren underskrifna checker, hvilken form äfven
användes för en bel del direkta utbetalningar till leverantörer
m. m. Granskar man första punkten i det direktiv, som utgifvits för de sakkunniga, och som återfinnes på sidan l, så
står där: att utreda »huruvida för utförande af vissa, marinintendenturkårens personal tillhörande tjänsteåligganden kunde
anv ändas personer, manliga eller kvinnliga, med lägre utbildning och kompetens än som enligt nu gällande beHtämmelser
erfordras af kårens persona h.
Då ju frågan gällde ·intendenturpersonalens omorganisation tyckes man ju kunnat vanta att undersökning gjorts om
ej arbetsbördan kunnat lättas på det håll (räkenskapskontoret),
so m kräfver den mesta personalen. Så har emellertid ej gjorts
utan man har endast eftersett huru stor personalökning, intendenter och ekonomi-underofficerare, som här ytterligare skulle
behö fvas. Anledning för de sakkunniga att taga·nämnda fråga
unrl er ompröfvande saknades dock ej, ty de fingv sin uppmärk samhet riktad på dessa saker genom innehållet af förslag
till ändringar i regl. för marinen, rl.el I, som under sommaren
till KungL M aj:t ingåfvos.
Ett af räkenskapskoutorets mest tidsödande och ansträngancle arbeten torde vara förandet af varfvets arbetsposters räkenskaper. Detta tillgår ju så att från vederbörande varfs·
departement inkomma dagligen uppgifter på de dagsverken ,
som vid de skilda arbetsposterna utgjorts bvarefter räkenskapskon toret med ledning af dessa ' uträknar atlöningslistorna. För
hvarje månad inkomma från respektive departement dels en
uppgift (dagsverkssammandrag) öfve:r de arbetstitlar, på h vilka
de utgjorda dagsverkena skola föras, dels ett materialsammandrag öfver åtgångna materialier med uppgift på dessas afföri ngstitlar. Genom summering af dessa afföringar erhålles
sålunda de respektive arbetstitlarnas ställning. Enligt dee arbetsordning för räkenskapskontoret i Karlskrona, som åtföljer
de sakkunnigas förslag så äro dessa båda olika slag af titel-
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afföringar fördelade på två olika intendenter. 'l'ager man si\.
i beräkning att de förutom dessa åligganden ha en hel del
andra, är det klart att dessa arbeten måste koncentreras och
då kauske löpande arbeten stundom hindrar detta drager arbetet ut på tiden så att arbetstitelns ställning först andra måuaden därefter kan öfverskådas. Då nu departementsch efern a
äro varfschefen ansvariga för att titlarna ej öfverskridas sa mt
skyldiga att i god tid anmäla nä r sådant öfverskridande }lr
att befara, men dessa ansvariga ej ha annat att gå efter än
räkenskapskontorets uppgifter, så inses utan vidare huru sv årt
för att ej säga omöjligt för dern det ställ er sig att inrätta arbetena så att arbetet kan fortgå utan ryckningar och utan ri sk
af att anslagen öfverskridas. Men å andra sidan kan man ej
hä ll er af räkenskapskontoret rim ligtvis begära att det, bur ri kliga arbetskrafter det än bar till sitt förfogande , skall kun na
på en för det praktiska bebofvet rim lig tid göra dessa uträk ningar , hvilka fortast , bäst och säkrast torde göras på ved er börand e departement. Härifrån utgå ju alla primäruppgifter,
som sedan sammanföras i räkenskapskoutoret. Med en jäm förel sevis ringa tillökni ng af departementets arbetsperson al
skulle då departementscheferna , om bokföringen ordnades efter
mod erna principer, kunna praktiskt taget dag för dag öfverskåcla de olika arbetstitlarnas ställning. Invändningen härem ot
skulle vara bristand e kontroll. Granskar man denna anm ärk ning n ärmare så finner man att den enda kontroll, som räkenslwpskontoret här utötvar, är att räkna de från varfspoli sen
upplämnad e daglönarebrickorna och tillse att denna räk nin g
stämm er med frå n departementena inkomna dagsverksuppgil'ter. Evarför ej denna kontroll skulle kunna anförtros åt cl epartementschefens organ är emellertid oförk larligt. Han , dep:sehefen , är väl dock deu, som har största intresset af att tillse
det alla utbetalade pänningar verkligen komma dep:s arbeteu
tillgodo . Dessutom torrle det väl vara en kortare tidsfråga
när i ställ et för det så föråld ra de bricksystemet kontrollu rssystemet kornmer att införas.
Den personal, som skulle beböfva anskaffas skulle vara
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s kolade bokförare. Då af dessa endast sku ll e fordras god eleU1entär kunskap i bokföring, men ej kunskap i uppläggning
.af böcker eller boksluts (i vanlig mening) görande, torde aflöningen för dessa personer kunna sättas till högst 2,400 a
3,000 kronor per år, åtminstone i Karlskrona , där nu de myc-ket mer kräfvande kontrollantsplatserna atlönas med 2,400
kron or. Atlöningslistor för claglönarne och materialafföringar
s kulle uppgöras på vederbörande departement och efter de förra
skulle utbeta lningarna af aflöniug ske. Sedan må nad ens räkens kaper vid dep:t afslutats borde de kansi>:e gå till räkenskapsk ontoret för revidering. Den arbetsbörda, som på detta sätt
s kull e lyftas från räkenskapskontoret, torde vara så stor att
.() kni ng af arbetskrafter med marinintendenter ej där då skulle
bebö fva förekomma; snarare kanske minskning kunna göras.
A an dra sidan torde det vara exempell öst att industriell verksamh et af den omfattning, som Kungl. fiottans varf utöfvur,
lir för hel a sin räkenskapsföring hänvisad till ett kontor, som
ligger utanför den ansvarige chefens och hans underlydandes
bestä m manderätt. Granskar man det nuvarand e räkenskapsk ontorets tillkomst sli finner man det i 1875 års reglemente
för fl ottan, där det framspruugit ur de 4 a 5 »konton , lwar1836 års reglemente talar. B land dessa 4 a 5 fauns ock
() 11]
€tt benämndt varfskontoret. Då dessa kontor sammanslogos
insågo dock författarna af 1875 års reglemente varfvets behof,
h varför ock räkenskapskontoren ställdes under varfscbefen, en
.a nordning, som bibehölls till 1884. Emellertid, hvad som vid
denn a tidpunkt (1875) kunde vara lämpligt, nämligen koncen t rerin g, är så ej läng re nu 1900 ty den utvid gade verksamheten fordrar i stället decentralisering.
Enbart anslagen till tiott:ms und erhålL hvilka ju hufvudsakli gen förbrukas inom varfven, visa att om r ä kenskapskont oren 1875 och följancle år kund e hinna att med en ringa arbetsstyrka sköta om räkenskapsföringen för kronor 958,044 så
f?rd ras det 1909 med 2,300,000 att sköta om, en högst betydhg personalökning utan att i allt fall det hela blifver för de
·öfver medl ens användning bestämmande något så när tillfreds.:Jtäll ande.
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Vi få därför som vår åsikt framhålla att under det va rivens skötsel skulle högst betydligt vinna på bär ofvan skisserade räkenskapssätts införande så är här ock en väg att uppnå
det mål chefen för Kungl. sjöförsvarsdepartementet satt i pu nk t
1 och som förut anförts, nämligen utförandet af det arbete
som nu utföres af marinintendenter af personer med lägre utbildnjng och komt•etens.
Fortsätta vi nu undersökningen af den föreslagna personalökningen så finna vi två nya befattningar af regementsofficers grad och af-löning. De skäl som anförts för att göm
stationsintendenterna af denna grad syuas väl svaga.
Något skäl att omlägga förvaltningsdirektionen förefin ne s.
säkerligen nu mindre än någonsiu, då väl den nybildade intendentafdelningen i marinförvaltningen kommer att mer än
hittills taga band om de större upphandlingarna och i öfriga
ärenden det synes lämpligt bibehålla den . militäre ordförand en
då Hertalet bisittare äro militärer och bl. a . beklädnadsfrågo r
och inre kompaniekonomiska frågor där behandlas, om hvil ka
ju ej en marinintendent kan förväntas ha den ingående kännedom, som börjar förvärfvas redan under den blifvaude officerens utbildningstid vid tjänstgöring på division ombord. Att
på hvarje station bör finnas 2 st. l:e marinintendenter erkännes, men ej behofvet att taga dem till vissa platser.
Skälen för att marininöfverintendentsassistenten skull e
behöfva vara af regementsofficers grad äro ock enligt vår me ning synnerligen svaga.
För att under marinöfverintendentens frånvaro föredra g<1·
i Kungl. marinförvaltningen såsom chef för dess intenden tafdelning behöfver han endast ha rang motsvarande kapten oc h
har så .utan men skett på de militära afdelningarnn. Ch efsskapet för kåren kan vid marinöfverintendentens bortovaro
mycket väl utöfvas af chefsintendenten på Stockholms station .
Kasernintendentsbefattningen synes ock . något lösligt till kommen. Är det meningen att i kasernerna införa dualis m.
Där finnes en kasernbefälhafvare, som är ansvarig för ordning · och disciplin inom kasernen, och som i denna sin egen-
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skap sorterar närmast under kårchefen. Enligt sakkunniges
förslag skall där nu finnas äfven en intendent, men denne
sorterar hvarken under kasernbefälhafvare eller kårchef utan
under förvaltningsdirektionen med dess föreslagna c i viimilitära
ordförande. Den gamla militära satsen att endast en bör befalla , synes här af obegriplig anledning och säkerligen till stort
men för det hela vara tillbakasatt. Man söker här förgäfves
efter en reservation af den militäre sakkunnige. Kårchefernas
önskan om biträde af en marinintend ent torde här kunna fyllas på det sätt att den hos honom (kårchefen) anställde marinintendenten äfven ålades lämna kasernbefälhafvaren den hjälp
han behöfde. Denne intendents ställning till dessa båda personer blefve sålunda närmast att förlikna vid fartygsintendentens ställning till chef och sekou J
Skälet att på stationerna använda marinintendenter till
besiktningsmän är ej häller klargjordt och behofvet och nyttan
däraf problematiskt. Man anser att marinintendentens inhämtade varukännedom skulle alldeles särskildt göra honom lämplig i detta a[seende. Detta skäl är emellertid mera skenbart
än verkligt, ty knappast hos någon människa torde för besiktningsma n behötiig varukännedom vara föreuad, nej besiktningsmannen torde säkerligen få åtnöja sig att vara hvad i
upphan dlingsförordningen nämnes kronans ombu.d, under det
den sakkunnige alltid kommer att utgöras af det utsedda departem entsom budet. Möjligen förefinnes skäl att om besiktningsmän nen äro två en bör vara marinintendent och då arbetena mellan besiktningsmännen så fördelas att leveranser till
militärdepoten hufvudsakligen besiktigas af intendenteu.
Behofvet af artilleri- och torped-minintendenter är nog
förefintl igt. men här göra sig sakkunniga i bil. ~ skyldiga till
ett misstag, då de betecknar alla fyra såsom nytillkomna platser .. Artilleri-intendenten i Karlskrona finnes nämligen upptagen i den nu gällande organisationen, ehuru där kallad artilleriammunitionsintendent. Att han ej förr tillsatts har berott på inventeringssvårigbeter, och att han nu vid tillsättningen fått nytt namn berättigar ej, då han fyller en i orgamsa-
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tionen beräknad plats, till att kalla befattningen ur person a].
·behofssynpunkt för ny.
sakkunniga hafva för att erhålla den billiga arbetskraften
föres lagit att begagna sig af befintliga ekonomikonstaplar och
:äfven uttryckt sig om dessas kompetens samt medel att höja
denua, men vilja ej föreslå att öfverföra dem till intendentu rkårens stat. Man frågar sig då om dessa kunua från annan
tjänst undvaras, hvarför ha de ej redan användts? Denn a
fråga blifver än mer berättigad när man vet att, åtminstone
hvad Karlskrona station angår, en hel del befattningar so m
uppbördsmän vid matinrättningar o. d. af brist på ekonom iunderofficerare äro besatta med artil lerikonstap lar och att kompanicheferna vid båda stationerna förgäfves sökt få åtminstone
en i bokföring o. d. kunuig underofficer såsom något så n är
·stabil på sina respektive kompanier. Huru skall den bristen
fyllas när · ekonomiunderofficerarne tagas till räkenskapskontoret
m. m. d.?
Granskar man tlU deu ekonomiska sidan af sakkunniges
förslag så skail man finna, enligt bil. 8, att under det staten
för 1909 slutar på 275469,50 kronor så utgör den när organ isationen är fulländad 397 429,50 kronor, alltså en ökning i
kostnac! af öfver 44 proc. , men denna ökning är ej allt ty
rättvisligen skulle man härtill lägga kostnaden för de 28 ekon omiunderofficerarua, som sakkunnige pressat i marinintendenturkåreDs tjänst från det andra militära lifvet, och då torde slutsumman. bliEva så stor att ökningen uppgår till mellan 60 och
70 proc., snarare närmare den senare siffran.
Som en slutledning af det ofvan sagda skuUe vi vil ja
som vår åsikt framh å lla att med en del omläggningar af r äkenskapsföringarna utan att effektiv och praktisk kontroll därför eftersättes, så är vår nuvarande marinintendenturkår ti ll Täck ligt personalstark med den ökning af en l:e marininten dent vi förordat om blott arbetskraften på a lla och ej enbart
på vissa håll tillräekligt utnyttjas.
En annan sak som synes oss särdeles inoppurtun är att
det i stat fastslås vissa grader till vissa befattningar. Att så
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kan vara nödvändigt vid beräknande af antal i hvarie grad
synes varit en allmän åsikt, och sedan har det kommit in i
staten. Att denna fastslagning af grader och befattningar ej
kunn at i praktiken tillämpas visar dess opraktiskhet. Lämpliaare är att beräkna antalet bellötliga tjänstemän och sedall
:rter någon norm beräkna fördelning i grader. Många befattningar blifva på grund af sin llatur permanenta t. ex. varfsförrådsintendenterna. Den stora kostbai·a och nästan årslånga
apparat, som måste sättas igå ng il är en skall lämna och en
:mnau mottaga en sådan uppbörd förbjuder bär ombyten annat än i särskildt trängande fall. Om nu t. ex. i stat upp tages torpedminintendente u till marinintendent af 2:a graden ,
så får den tillsatte vara på platsen tills han blifver i tur till
befordran, men då skall ban efter bokstafstolkningen antingen
nfgå eller om han får sitta kvar, förbigi'ls. Det senare är ej
rättvist om ban väl skött sin tjänst, det förra opraktiskt, dels
för ofvannämnd inventering under hvilken han och den nyti llträdande äro för annan tjänst oanvändbara (äfveusom öfriga
inventeringsmän) och förrådets räkenskaper delvis ligga n ere,
dels därfor att bans i den tjänsten förvärfvade specialkunskaper beröfvas tjänsten
Med bvad bär framställts vilja vi å andrå sidan ej hafva
sagt att de klagomål och önskningar, som i de betänkandet
bifogade skrifvelserna kornmit till synes, ej skulle vara till stor
del berättigade. Dessa olägenheter skulle dock knnna afhjälpas bäst på ungefärligen det sätt, som framgår af Karlskrona
marinintendenters underdåniga skrifvelse af den 6 april 1908,
bil. 21 i betänkandet.
Möjligen skulle man dätvid kunna ha en stigande skala
~å att de olika aflöningsgraderna ej i stat fastställdes utan
vore varierande så att en marinintendent efter en viss tids väl
vitsordad tjänstgöring uppflyttades till högre grad och därmed
förenad högre inkomst, eller ock genom å ld ersti ll ägg i alla graGer t . o. m. marinintendent af l: a graden.
Mars 19U9.
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Litteratur.
Svenska Sjötåg, af G. von Horn, med illustrationer ar
amiral J. Hägg. P. A. Nordstedt & Söners förlag. Pris :!
kr. 50 öre.
»Ostraffad har ännu ingen Sveriges.
konung låtit sjövapnet förfftlla ».

Den betydelsefulla och ofta afgörande rol, som sjöm akten spelat i nationernas lif, bar först under senaste åren börjat framstå i sin rätta dager jämväl inför den stora allmän hetens blickar.
Afven inom fackmännens krets har nog insikten härom
ända till för några årtionden sedan varit t iIl finnandes endast
hos ett jämförelsevis ringa antal. Flertalet kan sägas hal'va
haft mer en instinktmessig känsla af sjömaktens betyd olsPr
snarare än en på ingående studier eller medförl.d skarpblick
grundad öfvertygelse därom. Först genom Colombs och Mab ans
epokgörande arbeten bar sjökriget så att säga hlifvit insvep t
i vetenskapens skrud och därigenom också vägen för des,;
studium utstakad .
Det oerhörda merkantila och industriella uppsving, som
gjorde sig gällande under åren närmast före senaste sekelsk i1'tet främst i Tyskland och Förenta Staterna, ~og sig jum vill
uttryck i en rastlös utveckling af sjökrigsmaterielen särskildt i
de båda nyssnämnda länderua . Som en följo af det intresse,
hvarmed denna gifvetvis måste omfattas i tal och skrift, up p·
stod nästan samtidigt som en uy gren af den litterära verk-

-

]\)l -

sambeten marin litteraturen, omfattande spörsmål af politisk,.
teknisk, geografisk och historisk art. Marinlitteraturens utveck-lin g under senaste åren framträder ingenstädes öfverskådligareän vid blotta jämtöreisen mellan litteraturanmälan i olika årgånga~: af exempelvis Marine Rundscbau.
Afven i vårt land började så småningom yttringar af
denna Hörelse» se dagen. Vi påminna endast om kommendörkapten Munthes förtjänstfulla cykel: Svenska sjöhjältar samt
å den nybildade marinlitteraturföreningens förlag utkomna
böcker. Ingendera af dessa har emellertid af vissa skäl gjort
anspråk på att söka sin läsekrets bland vårt folks breda lager,.
knappast en~ bland det uppväxande släktet. Det är sträfvan
att jämväl hos dessa ingjuta känslan för ett svenskt sjövapens
betydelse och de öden, som i gångna tider varit denna halft
förgätna gren af försvaret beskärda, som förmått författaren
till föreliggande arbete att ställa sin äfven på andra litterära
om råden kända penna till en större allmänhets förfogande.
I föreliggande del skildras vår nationella flottas tillkomst
under Gustaf Vasa samt de ärorika strider den hade att utkämpa under befrielsekriget och sedermera dess första insatstill och med år 1566 i kampen om det gamla tvistefröet: Dominium maris Baltici - denna kamp om herraväldet på Östersjön, som med den nyskapade örlogsflottans tillkomst kom att
sträcka sina verkningar öfver större delen af den europeiska
kontinenten.
De strider vår första nationella flotta hade att utkämpa
äro oupplösligt förknippade med namnet Sören Norrby denna man, hvilken, lik en forntida sjökonung, undel' åratal
trotsade Sveriges, Danmarks och Hansans ofta förenade ansträngningar att befria Östersjöhandeln från denne dess farli gaste fiende. Det var af denne i sjömansyrket så väl förfarn e krigare, som vår nyskapade flotta och dess män erhöll
sina första lärospån i sjökrigets svåra konst. Vid läsningen
uf författarens skildring af dessa händelser, frestas man till
elen reflexionen, om det ej måhända rent af var den i dessa
hårdnackade strider grundlagda insikt i sjömansyrket, som
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halftannat århundrade senare i tiden kom världens dåvara nu0
största sjökrigare att uttala sin beundran öfver svenska rnas
sjömannaduglighet (sjöslaget i Öresund).
Här är ej platsen att ingå på ett närmare omnämnand e
af innehållet i öfrigt. Må det vara nog sagdt, att om fortsättningen håller, hvad början på denna populärt och sakri kt
framställda svenska sjökrigshistoria lofvat, så kan författaren
påräkna ett erkännande, som åtminstone till någon del bör
uppväga den möda, han nedlagt på arbetet.
»Med en stark fiotta », fortsätter författaren på det ställ e,
Inrarest ofvanstående måtto återfinnes i boken, »ilar Sveriges
politiska maktställning städse varit lysande, för att under omvändt förhållande hotas af förintelse. Det är också geno m
hela vår historia ett betecknande drag för våra snillrikaste
konungar, att de, fastän själfva ej sjö män, dock med kraft och
nit ägnat. sig åt sjöförsvarets stärkande» .

S. B . S.
Illustrarerad Svensk Sjökrigshistoria a f Gunnar U n ger
l:sta delen omfattande tiden intill 1680. Albert Bonniers förlag. Pris 5 kronor.
Det är med stor tillfredsställelse vi anmäla detta arbeta,
ty det är den första sammsnhängande svenska sjökrigshistoria
. där flottans uppträdande belysts genom angifvande af krigslägena både till lands och sjöss.
stilen är ledig och ämnet så medryckande framställ dt ,
att boken , fastän en lärobok, kan läsas såsom en berättelse oc!J
när man börjat läsa, slutar man ej gärna förr än man hun nit
till sista sidan .
Emellertid är det några intryck som vi erhållit vd liisningeo, hvilka vi, utan att vilja nedsätta det förtjänstfulla arbetet, anse oss böra framhålla.
Författaren anför som motto: »Krigshistorien belyst af en
sund kritik är krigets sanna lära ». Denna sats hade vi önskat
mera kommit till synes vid författarens bes krifning af Nord iska sjuårskriget Här tyckes författaren mera liknat sin a
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föregångare och för mycket fördjupat sig uti fartygsstriderna
men ej nog framhållit planen för fiottaos uppträdande, befälhafvarens order samt orsakerna hvarföre de stora slagen just
utkämpades på de ställen, där det skedde. Visserligen kanske
detta ej gärna låter sig göra, ty tillräckliga källor saknas måhända.
Brist på plan borde i öfrigt stundom varit lämplig kritik.
Emellertid framträder en stor skillnad mellan beskrif~lingen af nämnda krig med den framställning som · gifvits
Karl X:s krig. Angående des3a senare tyckes det vara skada
att författaren så bara i förbigående omnämner Ugglas mästerliga manövrar lö59, hvi lka både i betydelse för krigets gång
genom att han band så stor del af fiendens flotta samt genom
sitt intresse äro bra mycket lärorikare för den blifvande sjö.officeren, än de enskilda fartygens manövrar, t. ex. under s laget 1644.
Det förefall er oss att författaren ej häller nog kraftigt
framh åller för de unga blifvande sjöbigarne, att striden och
förgörandet af fiendens sjöstridskrafter visserligen äro fäTsta
m ålet, men att detta skall ske för att sedan kunna draga fruktern a · af segern, ty herraväldet till sjöss är det slutliga målet,
som, väl erhållet, i största konsekvens måste utnyttjas. Finnes inga fientliga flottor till sjöss eller redo att löpa ut, då är
väl det årets sjötåg lyckligast, lyckligare än om man kan tillkämpa sig ::>eger, huru stora fiendens förluster än blifva. Ty
först när segern är nådd, kunna följderna af herraväldet ut.nyttjas. Finnes herraväldet utan strid kan man ju genast
{]raga fördel däraf. Utnyttjaodet kan sedermera vara mer eller
mindre lyckligt. Kriget är ej till för att vinna ära utan för
.att man skall tving~ sin motståndare att uuderk:asta sig sin
vilj a. Våra fordnå tiders krig äro mest lärorika såsom straäro för
lärdot,nar som däraf kunna draans
t egiska; de taktiska
b
.
.
nutida sjökrigare ej så stora.
nämna
dessutom
vi
vilja
anmärkning
Såsom en obetydlig
.att vid beskrifniogarne öfver fartygen hade det varit lyckligt,
·Om i stället för dräktigheten i läster det hade angifvits fartygens tontal liksom ju författaren har öfversatt fot till meter.
Tidsk1·ift i Sjöväsendet
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Det kan ju häremot invändas att läster och ton ej äro ~iknä m
niga begrepp och att t. ex. Axel Oxenstjernas indelning i fartygsklasser var i läster, men det hade nog ej varit omöjli gt
att angifva de olika klassernas motsvarande tontal, åtminstone
såsom en not. Detta hade klargjort begreppen.
Boken är r~kligt prydd med goda illustrationer blan d
hvilka olika tiders fartygstyper äro tecknade af amiral Hägg
och bidraga dessa på utmärkt sätt till textens förtydligan de.
Slutligen måste framhållas den sanna fosterlandskärlek
som författaren i hvarje rad visar. Så ledigt som boken är
skrifven rekommendera vi den till studium ej· endast för kamraterna utan vore det lyckligt, om den lästes i vidare kretsar,
på det att den insats som flottan verkligen gjort för fäderneslandet, blefve fullt förstådd och värderad.
Sveriges skeppslista 1908. Utgifven af Kungl. komm erskollegii fartygs- och registreringsafdelning. Pris 3 kr.
Sedan den af enskild mon utgifna publikationen »Sveriges
skeppslista» upphörde med årgången 1905-06 har nu efter
framställning af Kungl. kommerskollegium på Kungl. Maj :ts
order ofvan nämnda officiella bok, som vi härmed anm äla ,
sett dagen. Den har till uppgift att icke blott ersätta sin föregångare af samma namn, utan äfven den af kommerskollegiu m
årligen förut utgifna förteckningen öfver svenska med signalbokstäiver försedda fartyg, den s. k. Code List.
I följd af denna sin dubbla uppgift indelas boken i två:
afdelningar: l:sta afdelningen : Signalregister (Code List) in nefattande såväl örlogs- som handelsfartyg, samt 2:dra afdeln ingen: Särskilda förteckningar öfver handelsflottan, h vilken senare afdelning är indelad i fem underafdelningar: ångfartyg ,
motorfartyg och segelfartyg med hjälpmaskin, segelfartyg, pråmfartyg samt redare- och hemortsregister.
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