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Arsberättelse i Reglementen, Förvaltning samt 

Helso- och Sjukvård för år 1896. 

(Af föredraganden , Kapten S. Natt och Dag.) 

Var 1895 ett miirkcår i flottans utveekling, så var det derpå 

följande, hvilket denna årsberättelse afser att bPhaudla, det ej 

mindre. Nya reglementen, författningar, instruktioner m. m. inom 

så godt som tjenstens alla grenar hafva derunder utkommit. Man 

kan derför tryggt såga, att arbetet på vårt Yapens fullkomnande 

uti detta århundrade aldrig yarit så rastlöst, som just under inne

varande period. 
Den ökade lifskraft, som sålunda nu visar sig inom flottans 

alla områden, härrör från t\·enne skilda orsaker, nem! igen: 

dels den erfarenhet man under tidernas lopp vunnit vid till

lämpningen af de reglementen m. m., hvilka 1875 års miin ut

arbetade och lemnadc i arf efter sig, 

dels den omständigheten, att verkningarna såviil af sjöofficers

bildningens baserande på fullt sjelfstiindig grund som af den allt

jemt vexande hågen för teoretiska studier nu börja göm sig 

fullt gällande. 
Jag \'ill nu niirmare söka förklara förhållandena hiirvid. 

tiarurnanslagningen af år 187 5 kiinnctecknar dels slutet af ett 

nära 90-årigt tillbakagående och förfall, dels början af en ny tid 

för ,·årt sjöförsvar. Männen från 1875 voro uppfostrade under 

flottans förnedringstid, då slutligen ej ens en dess egen son an

sågs viirdig att inför s,·cnska folkets representanter föra vapnets 
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talan. :\Icn trut,.; detta fr igjnrdc d c:o:<a 1niin flottan från det 

kriift,-år, hvilkct under mer iin ett halft århund rauc i fonn af 

inbördestvister förlamat de,;s kraft och hiimmat dess utrc·ekling. 

Men de gjorde ii n mera: dc l(tlle .r;rwulcn till rlen 1J!)[/IJ1lWl, hwrpå 
flotfrms m ii n nu med if uer ii n 1;irf nr e 11 rbeta. 

i-\amrnan;;lagningcns miin gilfvo nemligen den di\ pånyttfödua, 

uppåtstriih'ande flottan, fiirutnm de,.;s n.V<l organisation, iifven def's 

första n.\·a rcglementC'JJ, fti rfattninga r och in,-truktioner. D et \'Ui' 

undct' tilliitnpningcn af d e;;;;a reglementen m. m., som de pcrsone1·, 

hrilka nu representera <len för flottans Yidarc fii rkofran >trbetaude 

k ra f ten, fin go ;l t m i n:;tone "tiirre delen af sin 1 rtbild n i ng i Ya pncts 

tjenst. D et \'Hl' dr mmler dc inh cmta<le den erfa renhet, ll\·ars 

fn ddcr ''i uu se i dn på alla om råden fmmtriidamlc n.ra fiirfatt

ningarna, rq!;lementena m. m. 

Denna lifakt ighct ittncbiir ej alls, att dc g<~mla fön.m1 ttingarna 

nn·u då liga fiir sin tid . .\' e j, långt dcrifrån, ty just den umstiin

<lighetcn, att de kunnat bibr•h;1lla ~ in plat:-; "'' liingc som dc verk
ligen gjort, bcy i,.:ar t\·ii rto m, att dc en gång; i'lli'it goda och ii nda

mål;;enliga. Allt mcnnisk<h·c rk iir cnwllcrtid ofullkomligt. Allti ng 

fi'n·åldra,;. Att detta sk ulle blih<l f:dlet med förordning:u· 

rörande någonting så omn:x lnndc ,;om flottan, \'a r ju dcr fiir ej 

w'tg~,t undantag fr;'lll den all miinna regel n ; m n n n1åstr• triirtom 

föntndm ,;ig öh·cr, att elen ;;to ra rtadc, ha;;tiga tt h·celding ".jök-rigs

matcric:len under Je sista tjugo å.t\' 11 undcrg:ltt, ej förr frmutntngit 

fii riindringa r. l f'jelh·a ,·erket hade bchohct af fiiriindringar lik

vi;;,;t intriidt flirr, ii n man skymlade att afhjclpa fiirelitttlii!:a bri,.:tel' 

l)(' h luekor i dc re12;lemc nta riska be;;tiimmelsc rtta. 

Orsaken till detta något fö r lå nga dröj;;mål med rdonncr:; 

vidtagande måste i för:;ta rummet :-:öka,.: i den om,.;tiindighetcn, 

:ttt vörclnacleu för reglementen ho,.: mången hade iil\·(·rg<ltt till en 

fa,;t och l) l'llbblig tro på d<'ra:; fullkomlighet och ofrlbarhet. 

U('nna å,;igt har ;;å födt en a 11nan, uctllligen den, att blott man 

noga kiindc ,.;ina reglementen m. m., aldrig bröt emot dr•,.:sas förc

Kkritte r och aldrig hyste ca fdn <lessa,; nnda afvikandc mening, 

~å var man fullkom lig. :'lie n hvarthän skullr: viitn s:"t<hn ;Isigt, 

1 
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om Lien v ttnnit all miint in,;teg inom flottan, hafva lcd t, om icke 

till stagnation, till allt framåt,.;kridandcs hiimmanclc. 

Lyckligt nog blcf :;å ich fallet. Uneler det ; striLlcn mel

lan st•)l'H och lilla flotta n» pågiek, hade d e mera framståcnlle 

fö 1·mf1gnrna inom l'lottans båda hnfviiClgrcnar mest anviindt sin 

tankd<mft och arbet::iförmåga till att bekiimpa hvarandrn . .När ,.;il 

:,;am nuutslagningcn gjort slnt på tletta inbördeskrig, tog Kig den 

indi,, idudla arbetskraften nya viigfl r. Man kastade sig t ill en 

början mccl ifver på stmlcra nclet af matericlen och allt det nya, 
som der[ f ramtriidcle, för att sedan i'•herg<t t ill takti,;ka och 

f'l ntligc' n strategiska s pörsm :l l. En nöch-iinclig följd hiiraf bld 

(' Il ·1 llt mct· ncb mer tYclli" insiut om reglementena s brist-, " n ;-., , ~ 

fi illio·lwt och mån!!.·Pnstiides fiiritl<lraclc innehålL ])etta <itc r gaf t:> .~ 

a nl edning till ,.;turlier i denna y iig. Vt:<1crbörande ttppmii rk-

1-'alllJllade ,.;akte n. hvarp:"t man grep sig an llled rlc•t iittnu påg;'lencle 

refctJ'IMU'lwtPt. 
Fiirloppct yid denna nu om nii mncla sueccssint ntveck ling va r 

följ ande. lJndc·r dc årticlltden, ,.;om niirmast flircgingo samman

-dagn ill f!C n af 1875, ansågs flottan af flertalet sådil inom som 

11tom vap net niinna st ,.:å,.;ont Ptt positions-artil!c1·i. D enna åsigt 

få r ett karaktcristi;;t uttrvck i rtt ,·ttrandc angående d ra moni

torr•r, ,.;@] en af dåtillenc; 
0

l<'llandc n~iin inom flottan haf t i ett af 

sina arbeten, der eld hPter: »!(un na v:"u·a monitorer fiirsvm·a hvall 

som ,.;tiillcs under Lles,.; skydd, torcln det scllm1 ,-anl a f tl!ldcronlna tl 

vi"t, Olll d('n ,;]agna ocl; bortdrifna fiencl<'n kan förfölja:-; eller 

icke >':'), ll\·ilkct yttrande fö tT<i<lcr rl<' n betiinkliga brist p?t insigt 

uti så,·iil taktil;:ens som s jöstratt:gil'ns lagar, hvilkcn Yicl cl!'nn :l t id 

råcl<le inom flottan. 
Efter ,.;amnuw,-lag;ningcn blcf det emellertid biittrc hiirut innaa, 

IIH 'Il ej strax så, so m önsk ligt hade varit. V:h fåtaliga mater i1 •l 

och knappa excrcis-:ut,;lag tMdg;af inga stön·n å rliga rustninga.r, 

och und!'t' de cska.deröfttinga r, snm då egclc rum, åtnöjde man s tg 
i allmiinhet med att blott Rt ttdr rn sjökrigets taktig/m sida. ])c 

') S'l ·'N utiden;; ~.iiikl'i~~nHtte t' iel Ol' ll l ~u:'opas pan~f1 t't1ottor". ;:id. Jll(i. 
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samfällda stridsöfningarna gingo endast ut på försvaret af ett 
möj~igen två, inlopp. Något. stön-e operationsfält blef aldri~ 
ang1fvet, och den så vigtiga sjöstmtegien blef blott föga upp
märksammad. 

Detta hade med sig, att den unge sjöofficern ej fick någon 

inblick nti hvad som i stort sedt var flottans uppgift i tör

svaret; ~j heller fick han någon klarhet uti huru fiottan, som 

ett helt betraktadt, borde förhålla sig vid det eller det krigs

läget. Taletiska lärdomar, dock endast i positions- och skär

gårdsstrider, inhemtade han emellertid, hvilket villigt måste 
erkännas. 

Men tid en gick och med den klarnade samt stadgades 

åsigterna inom flottau. Man kom till medvetande ombehofvet 

af en fast, noga studerad, och på stnttegislca grunder fotad 
plan för flottans dt~ltagande i fiirsvaret. 

Genom de år efter år upprepade besöken i träromande 

örlogshamnar så väl å kadett- som långresefartyg, väcktes och 

stärktes intresset för utlandets mariner. Man började inom 

flottan mer och mer studera hvad som tilldrog sig inom träm

mande örlogsflottor. Uti tidningar och framför allt uti fack

tidskrifter läste man om de storartade flottmanövrer mAd vid

sträckt program, som i utlandet egde rum . Svenska sjöoffice

rare hemkommo från tjenstgöring inom stormakternas flottor 

och meddelade samt spridde än vidare den erfarenhet de vun

nit under denna sin tjenstgöring. Man kompletterade på allt 

sätt sina i hemlandet förvärfvade taktiska kunskaper med stra

tegiska lärdomar, hemtade från främmande eskader-öfningar, 

·-· man studerade teoretiskt hvad man sjelf i praktiken ej var 

i tillfälle att inhemta. På detta sätt trängde sig den åsigten 

allt mer och mer fram, att flottans uppgift vid fosterlandets 

förs\ar var större än ett blott positionsförsvar · J. a mer än . , , 
försvaret af Stockholms skärgård. 

Följ den af allt detta bl e f mera instruktiva eskaderöfningar 

samt det slutliga framtri:idandet af en inom flottan allmänt an

tagen bestämd åsigt om fl ottans roll i försvar~t och om det 
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enda riktiga sättet för flottan att dervid handla; en åsigt 

byggd på sanna, strategiska grunder. 

Under fortgången at de nya eskader-öfningarna med vid

sträckt program, och hvarunder såväl taktiska som stratt~giska 

öfningar anordnades, kom man emellertid snart till insigt om 

att de gällande reglementena m. m. voro bristfälliga, ofta för· 

åldrade. H vad var väl då naturligare, än att man med ifver 

grep sig an med att utarbeta nya sådana? 

På så sätt framkallades det reformarbete vi i våra dagar 

skåda inom så god!- som tj enstens alla grenar. 

Behofvet af fortsatta teoretiska studier 'lvarstår emellertid 

oförändradt. sjökrigsvetenskapens område är nemligen så 

stort, så vidtomfattande, att al lt hvarom den enskilde indivi

den under utöfningen af sin tjenst kan förvärfva sig erfaren

het, i sj elfva verket blott blir en ringa bråkdel af det stora 

hela, som inbegripes i ordet sjökrigskonst Först efter att 

hafva kompletterat sin pP-rsonliga erfarenhet med teoretiska 

studier bliiver alltså officern fullt kompetent att leda öfnin

garna - hvar och en på den post han innehar -- så, att de 

blif·.ra en verklig skola för kriget. Ej att fatta detta som om 

man på unGlerlöjtnanten skulle ställa samma fordringar som på 

regementsofficern; nej, h vars och ens studier måste lämpas 

efter den po:st han för tillfället inn8har, eller den högre be

fattning han vid mobilisering kan komma att bestrida. 

Heln ut~:ecklin.r;en inom flottan beror der{ö1· i 11ul ngt och 

my cket på otfirer8lcårens teoretiska 8ludier, ty hvart kan väl 

~'nl!ctrt praktile leda, om den ~j sekunderas af teoretiskt arbete? 

E ller hvilka framsteg mer än i högt uppdrifven exercis -

kan väl göras inom en marin, der högsta kunskapen blott 
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åsyftar att J ätt kunua tilläml'a g~illaude reglementen!' U u der 
dylika omständigheter skulle man alltj emt stå på samrna punkt, 
ej komma ett enda steg langre p~ utvecklingens bana. 

Vår sjökrigsskola, perlan bland flottans institutioner. hd.l· 
Tedan verkat mycket godt Yår blih·ande sjökrig~hög.;;kula 

skall lyfta flottan än högre. ty ett y;il organiseradt ocl1 väl 
ledt samarbet-e i stor skaLl, ett sådant S t)ill kommer att hatv" 
denna högskola så1·äl till utgångspunkt som c-antrnm , :-;kall 
ovillkorligen taga nt sin rätt och verka kraftigare än om ar
betet. allt fortfarande förbletv·~ spriclt på många häudt,r utan 
11ågot orclnadt samband ruelian dem alla . 

Sedan sålunda blif,-it framhållet: 

dels att förändringarna inom i-lottan, i hvad angår regle
menten, författningar m. m., äro både måuga och djupt in
gripande; 

dels på lwad Yäg utvecklingen inom .-apnet kommit till 
clen punkt, h varpå den nu står; 

dels den innerst verkande kraften - teoretiska studier ti ll 
kompletterande af den praktiska erfarenheten -, som fvran-
1 eclt denna utveckling; samt slutligen, 

huru nödvändig denna i det tysta \erkancle kraft är för 
en fortsatt förkofran inom SJ. öva11nets o l i k a o-renar o~h de ;-, , 
ljusa ntsigter, h vilka hämtinnan nu öp]Jl1at sig tvr flottan; 

så kan det vara i sin orcll1ing alt öh'ergå till att mera i 
detalj redogöra för de unrl er sistförflutna året timad e förän
dringarne samt att återgih·a det _b nfvndi'akligaste af deras 
innehåll. Denna sistnämnda del af redogörelsen lllåste nöd· 
vändighis Mlla sig inom mycket trånga gränser; mest af det 
skäl, att de områden dessa reglementen : instruktioner m . m. 
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beröra äro så vidt skilda, att det blifver synnerligen svår1-. , 

0111 
ens möjligt, för en pr,rson att fullständigt beherrska dem 

alla. Härtill kommer, att de flesta, om icke alla, nyheterna 
äro förslager, hvaröh·er yttranden skola ingifvas, samt att d t> 
troligen komma att undergå åtminstone en del detalj-ändringar, 

innan de slutligen ''för goclt71 fastställas. 
Såsom ett utmärkande genomgående drag i de nyutfäJ·

dade reglementena m. m. 
i dem. alla framly::;er, att 

för verklig sj ökrigi<tj ens t. 

sorgsfullt bannlysts. 

kan fr;-~mhållas elen sträh-an, som 
göra allt, så praktiskt som möjligt 
Allt s. k 71 exerc-ismäst.eri" har om -

Främst bland de nya reglementen m. m., som under 189G 

utkommit, möter oss ett 

Förslag till Artilleriexercist·eglemente för Kong !. 
Flottans fartyg . 

Detta reglemente, faststäHelt till efterrättelse den 14 April 
189G, afser att t!·äda. i stället för "Inledning Qe;h Kap. I-IX 
af Artilleriexercisreglemente för flottans fartyg af den 8 1\hj 

1E82, jemte tilläggen 1-lG oe;h 18." 
Uti detta nya reglemente har det här ofvan nämnda sträf-

vandet efter förenkling och higsmessighet kommit till sin 
fulla rätt. Sjelfva kanon-exercisen har blifvit i hög grad för· 
enklad. I stället för de många olika ''eldgifningssi:itten" har 
man fått ett enda sådant. I stället för den förre batteribefäl
hafvaren. som mest var - en artilleri-exercis-of:ficer, har det nya 
regleme1;tet satt en artilleri-of:ficer, med nppgiit att närmast 
under chefen {eda, ej blott kommendera, elden. Uti det nya 
reglementet hah·a äfven cieta.lj-göromålen vid eldledningen 
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blifvit noga fördelade, och i samband dermed hafva ökade for

dringar ställ ts på det lägre artilleri-befälet ända ned till kanon . 

kommendörerna. SintJigen medgifva reglemE-ntets bestämmel

ser angående de skyldigheter, hvi lka åligga de olika posterna 

i en kanonbetjening under eldgiining, att på ett synnerligen 

enkelt och praktiskt sätt underhålla riktningen: hvarigenom 

eldhastigheten blifvit ökad. Sålunda är kanonkommendören 

befriad från sjelfva inställandet af uppsättningen, hvilket verk

ställes af l:ste laddaren under kontroll af kanonkommendören; 

förändring i höjdriktning kan nu ske utan aft spilla mer än 

högst obetydligt at den ofta dyrbara tiden och med ej större 
risk än förr; m. m. 

Egendomligheter för det nya reglementet, hvilka genast 

träda i ögonen, äro: dels den förminskning, som för en del pje

ser skett i antalet man inom deras betjeningar; dels att de förr 

i tiden använda namnen på de olika poste~na inom kanonbetje

ningen nu åter kommit till heders; samt slutligen, enkelheten 

i sjelfva exercis-föreskrifterna, hvarigenom dock krafven på 
instruktörens förmåga något ökats. · 

Det nya artilleriexercisreglementet torde för öfrigt vara så 

noga kändt af flottans officerare, att en vidare redogörelse 
deröfver är obehöflig. 

·X· 

* 

Nära anslutande sig till ofvan omnämnda reglemente,: 

och fastställd t samma dag som detta, är nu gällande: 

för~ lag till Skjutinstruktion för Flottarfr 
i. Kanon och Kn/spnda. 

Några genomgripande förändringar i afseende på rilctöf'nin

gar o. d. innehåller denna skjutinstruktion E>j. Deremot inne

håller den e~t flertal nya bestämmelser angående eldledning, 

samt regler för någonting alldeles nytt mom flottan, nemligen 

inskjutning. 
Inskj ntning från fartyg mot fartyg har förut varit någon

ting, hvaråt ma-:1 inom flottan mest ryckt på axlarna. Bestäm

melser deroro hafva vi emellertid nu fått, om de ock ännu' 

torde tarfva bearbetning och j emkningar. n n der sistlidet års 

skjutskola utfördes en del försöksinskjutningar med tillämpan::le 

dels af skjutinstruktionens regler derför, dels af andra regler, 

uppställda inom skjutskolan. Flera af dessa försöksinskjutnin

gar utföllo särdeles gynnsamt. Utförda under törhållanden så 

lika de uti strid förekommande som möjligt, utgöra de en 

borgen fö:: inskjutningens lämplighet äiven vid strid mellan 

fartyg. 
Såsom allt nytt har äfven inskjutning mötts med miss

troende från flere håll, och ännu torde det komma att dröja 

någon tid innan denna nyhet blitvit fullt in±örlifvad med fl ottan. 

* 
·Y.· 

En annan nyhet för 1896, at eJ mindre vigt och betydelse· 

än de två redan nämnda, är: 

Förslag till Signalbok för Flottan. 

Vårt förra sigualbref daterade sig sedan mer än 2.J år till

baka och hade redan länge varit i hehof af omarbetning. 

Ej blott att en massa nya. ord, meningar, befallningar m. m.r 

deri behöfde inrymmas. Afven sjelfva signaleringssättet tarf

vade förbättring; mest kanske i hvad afståndssignaleringen be

träffade. l\Ian kan rlerför tryggt säga, att den nya signalboken 

afser att tylla 11ett länge k~Lndt behot11
• Det nya förslaget har emel

lertid sina motståndare, och torde det dröja än en tid, innan man 

inom +lottan hnnnit olifva fullt förtrogen f1led de nya formerna. 
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Aunu för 16 år sedan ötvades mom flottan blott fuga eller 

ingen ucutlcningstjenst i modern mening. Man hade visser

ligen en del bestämmelser om rond- och patrull- båtar, om fält

rop och lösen m. m., men för en effektiv bevakning emot den 

nya tidens torpeclbhtar yoro de ej tillräckliga. Detta Yisade 

sig tydligen under de eskader-öfningar, som egde rnm i slutet 

af 80-ta\et. Flere förslag till orduande af denna vigtiga del 

af tjensten hafva sedan dess blifvit framställda, och äfven un

der 189() har utkommit ett nytt: 

Förslag till Bevakningsinstruktion för Flottan. 

I. S'jöstyrkas ueralminy. 

I\'fed denna instruktion har t;:;gits ett betydande Rteg framåt, 

men ännu fattas reglementariska bestämmelser angaende be

vakningens ordnande, der sjöstyrka opererar i samband t. ex. 

med en sjöfästning med dertill hörande rörligt försvar å om

gifvande land. 

Var behofvet af en ordentlig bevakningsinstruktion stort, 

så var behofvet af taklisl,a föreskrifter det ej mindre. Våra 

förutvarande ''taktiska föreskrifter'', öh·er 20 år gamla, Yoro 

synnerligen olampliga för skärgårdsstrid, och anvisningar om, 

huru man vid det eller det tillfället borde förhålla sig i tak

tiskt hllnseende, saknades alldeles. Det var derför ett stort 

steg framåt, när ttottan uneler l896 fick ett nytt, utförligt och 

ohannämncla bri,;ter fyllande: 

Förslag till Taktiska föreskrifter för Flottans fartyg. 

Enär såväl detta som de tvenne andra närmast föregående 

"förslagen'' äro hvad man kallm· "hemliga böcker", har jag fnn· 

nit mig förhindn'lcl att här omnämna något af dt--ss innehåll, 
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ln·arom de fie;.;ta (J'fic:erare inom flottan förufrigt redan tc,rcle 

i ]·ra kti k en b a h·a erl1ålli t ];-än nedom. 

* 

Ötriga vigtigare uyheter i reglements- och författningsväg, 
sc>m UIJcler l8~l() haha ntkommit, äro: 

Bestämmelser angående Stridsöfningar oc:h I\:rigsi.ifningar 
vid Flottan; 

Instruktion för stridsdomarne; 

Nya besättningslistor tör flottans fartyg; 

Be~tämmelser om, hurn bör förfaras, då komm1:mcleringar 

eJ l;mma utföras enligt fr.st~tällcl besättningslista 

Ny stadga för skeppsgosseskolan; 

Tiiläggsblacl Jör inskrifningsbok för värnpligtige tillhörande 
flottan; 

Föreskrifter för inställelse till tjenst.göring vid mobilisering; 

Undervisning för manskapet; 'l' j enstgöringen; 

P. M angående vissa frågor rörande den internationella 
rättE'll; 

rrill.ägg till ofvaunämnde P . .:'11., samt 

Kong l. Kungörelse angående j ernvägarnes begagnande i 
fredstid för militära ändamål, hvarigenom en del bestämmelser 

i rPglementet för 1884 upphäfvas 

lnstruldioner hafn~. uneler 18\:ll) fa:-tstii.llb fur: 

Flottans sta b, 

lVlarinfurvrlltningen, samt 

Öfverdirektören vid mariningeniörstaten. 

·?:· 
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Under 1896 har vidare utkommit en del bestämmelser an
gående becäYingens mottagande å station, beklädande, öfning 
och tjenstgöring m. m., äfvensom nya bestämmelser angående 
6:te klassens kadetts samt reserv-officers-rtspirants värdighet. 

f{ o ng l. Cru"/skrona ArtillPrikår har öfvertagit garnisons
tj enstgöringen i Carlskrona. 

Ex'f?·rt 7{((1"lslcri{nin.fJ skall, enligt G. O. af den 27:e Jan. 
1896, tills vidare ega rum hvarje år omkring den 1:e Maj. 

Enär det visat sig svårt att hålla matros- och minör-kom
panierna fulltaliga, har uti G. O. at den !3:e April 1896 för
ordnats, att karlshi{ning, tills alla vakanser i nu nämnde kom
panier blifvit tyllda, ej annat än undantagsvis får ske till 
annan yrkesafclelning. 

-:-:-

Sjömanskårens omorr;anisation har fortgått enligt 1894 års 
plan Det har emellertid visat sig svårt att få tillräckligt an
tal rekapitulantrr, hvarför förslag om vissa modifikationer i 
otvannämnde plan förelagts rikselagen och äfven af densamma 
antagits. 

Enligt denna nya organisationsplan komma de förutva
rande tvångs-permitterade årsklasserna att för_;;vinna, medfö
rande en högst afsevärd besparing utan några deraf uppkom
mande olägenheter. Dualismen i stammen är emellertid bibe
hållen. men de värfvade antagas endast tör en tid af 2 år och 
8 må1~ader uneler h vilken tid de äro i ständig tjenst. De 
kunna em~llertid undantagsvis antagas på intill 3 år, för 
det fall att sådant manskap, - nvilket enligt gällande för~
skrifter antages under hösten, men bör j ar t j enstgöra för ~m 
utbildning vid ingången af nästfölj ar1Je år, från h vilken tid
punkt tjenstetiden nu räknas - , önskar att, efter verkställd 
antagning, omedelbart inställa sig till tjenstgöring. 
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Hvad den redan förut ständigt tjenstgörande delen af 
sjömanskåren beträffar, har ingen annan förändring företagits 
i dess organisation, än att rekapitulationstiden nedEatts från 6 
till minst 2 år. 

Genom denna omorganisation af sjömanskåren, den tredje 
inom elfva år, har ytterligare ett steg tagits mot den till h :l la 
sin styrka i ständig tjenstgöring varande, enhetligt organiserade 
stam, som otvifvelaktigt inom kort kommer att träda i den 
gamlas ställe. 

Innan denna årsbP-rättelse afslutas torde böra framhållas 
bebofvet at en med det nuvarande reformarbetet sammanhän
gande, högst vigtig sak, h vilken dock tyvärr stundom försummas. 

Såsom af det föregående framgår, äro nemligen så godt 
som alla de nyutkomna reglementena m. m. blott för-slager till 
sådana, utlemnade till pröfning innan de slutligen fastställas. 
Af synnerligen stor vigt vid denna pröfning är, att de, som 
hafva att öfvrr dessa förslager afgifva yttranden, motivera dessa 
senare så utförligt, att de personer, hvilka i sin ordr.ing hafva 
att granska ifrågavarande ~;krifvel:;;er, 7aot1W sätta sig in uti de 
förhållanden, som föranledt desamma, samt uti förslagsställarens 
tankegång vid deras uppsättande. 

Det tarfvas dessutom ännu år af ihärdigt och träget ar
bete för att lyfta flottan upp till den höjd, h varpå vi alla önska se 
den. Det gäller derför att alla sluta sig enigt Wlsammans och 
gifva hvad de kunna af arbete på vapnets förkofran. Först 
då så sker, kunna vi med trygg förtröstan gå framåt på den 
pånyttfödelsens väg vi nu inslagit. 
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Redogörelse för det franska sjöfolkets värnpligt :·:). 

l~niir allt, ,;om kan friimja Yilr marin-org~ttti~atiiJns utveckling 

bir rtnscs ligga inom ramen fi\r en ~r><beriittelsc med bland annat 

»författningar» till iimne, uch cniir allmiimm drnpligten tiJrde 

vara det endn yj numera med siikcrhet k11nna lita oss till fiir att 

vid mobilisering- komplettera dr;t fm-t.Ygsbesiittningar, s;\ har jag 
ansett mig till den egentlign år,-heriittelsen kunna foga en redo

görel:oe i\h·er sjöfolkets Yiirnpligt 11ti det lancl, der denna inom 

nyare tiden fiir><t kommit till am·iin<lning. J )etta land iir Frnnkrikc 

och den institntion, ltvarigcnom det hanska sjöfolkets Yiirnpligts

fiirh~llanden reglems, kallas l' ·ins·criJition maritime. 
Den redogön·lse öhcr deuna Jllt niimncla institution, som här 

nedan lemnas, afscr att något lyfta p~1 den sliija, bvilkcn, till fiiljJ 

af den hittillsyaraude totala bristen på allundervisning uti nntrin

or.IJanisationsliira inom flottan,; t!lldctTisningsanstalter, för fler

talet inom våt~t vapen tlöljer utlandet,.; marin-organisationer. Detta 

!lit föreliggande lilln arbete 11tgör niirmast ett supplement till det 

försök till hio:~torisk öfversigt iifver våra egna föregående fiirhål

latl(lcn i detta hiinseende, som iir ttncler pnblikation uti Kongl. 

Örlogsmannasiillskapcts tidskrift, och km1llllrr, om det mottage,.; 

med intressr, att följas af flere såcla nn, behandlande sjiifolkcts 

värnpligt inom iifriga nationer . . 

*) Bila:,ca till .h-:bcriittc!>'c i reglementen m. m. för i\ t• 18!)fi. 

- f\55 -

Allmän öfversigt öfver franska flottans manskap. 

Jnnan man ger sig in pil en niinnare r edogii rel,.;e iifvcr fran

~kn c:jiifolkets viirnpligt~förh!Hianclcn, torde det ,·ara uödviindigt 

att fiirst lenlila rn lwrtfattml iihersigt öfyer fr;m,.;ka marinens 

ol ika tr11p[wr. 

Uti fran><ka Hottan finttat> f'em olika manskajJc;-katcguricr, OLU 

mRn riittRr "ig efter organisationen till trupp, uemligen: 

I. Det egentliga sjöfolket, afseLlt till fartygens bemannande 

och bilclandc en :"to r kår: sjiimanskåren, le r'OijJS rlcs etjllljl(l_lj('S 

r{r; lri flotte. 
l L ~[arin-infanterict, (in('antcrie r/e la marine. 
]J[. :\Iarin-artillerict, l'artillerie rle la IIUil'ine. 

fV .~keppsgossarne, les IIWUSSU 8. 

V. :\Iarin-vetera.ncrna, les marins uetenms. 
H vad mar i n-i nfantcriet och mariu-artilleriet a n går, ,.;å a n vii n des 

de><sa tntppcr tmder vanliga förhållanden till att Hirriitta gami

son;.;tjen,.;ten i iidog,;hamnat n e och i kolonierna. Till marin-infan

teriet riLkna::; iifven dc infödda tmppema i ko loniema. Enligt de 

iildre bcstiimmelserna an,·iincles mnrin-infantcrict iifveu till fartygs_ 

besiittningar, och stadgande dcrom finnes ännu, fastiin detsamma 

numera ej tilliimpas. Såsom bevakning vid f<lngtransporter ombord 

;] fartyg mn-iittdcs emellertid marin-infanteri. 

Fmn~ka marinens skeppsgossekår riiknar enligt staten 800 
nttmmer, men st)Tkau ve.dat· mellan 500 och 700. Skeppsgo,;sarne 

anta~as numet·a vid l(} åt·s rtlder (fiin· H); qYRrstå sedan i all-

Allmänna 
gruncldmg. 

"Jiarin-in fan· 
teriet och 
r~rtillerict. 

Skepps
gossarne. 
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månhet under ty:'\ år uti denna kår och öfHrföras derefter till 

sjömanskåren, hnu·est dc hah·a att tjena till sex år förflutit från 

det dc antogos till skeppsgossar. Skeppsgossa.rne iiro närmast att 

anse som rckryteringskiilla för 11 ndcroffieerskårcn, le ear};· e de 
maist·rance. 

l\larin-yetct·anerna iiro niirmast att anse som C'tt slags pen-

veteranerna. sioniirer. 

FrånsC'r man skel)l)sgossarne, erhålla alltså d(' franska örlogs-Sjömans- ~ 

:kåren. fartygen i regeln sina besiittningar från sjömanskåren. Denna kår 

:it· emellertid ino-en enhctlio-t rekryterad och organiscmd kår, utan 
• . b b ~ 

best?tr af folk af de mest skilda slag. 

För det första har man i sjömanskåren att skilja på följande 

tvenne kategorier. 

[. Det manskap, som fiirriittar sin första, vare sig· frivilliga 

.eller hwstado·ade, krigst.JCnst. 
;:, b ........ 

II. Det manskap, som antingen direkt har qvarstannat i 

tjenst efter det dess första tjenstetid slutat, eller ingått i t.jenst 

först sedan en Hingrr dlcr kortare tid förflutit (rekapitnlanter). 

Afvcn i h mrdera af dessa t\•enne kategorier kan man skilja 

emellan olika klasser. 

U t i den första kategorien finnas sålunda: 

a) de i l'insc:ription maritime enrollerade, hvilka fullgöra sm 

lagstadgade krigstjenst; 

b) friYilligc, vare sig tillbörande l'insc:ription ma1·itime eller 

ej, hvilka ingått i tjenst före intriidet i rlcn egentliga viirnpligts

åldern, d. v. s. före fyllda 20 år; samt 

c) viirnpligtigc, tillhörande den icke sjöfarande' delen af be

folkningen, hvilka vid inskrifningen antingen frivill igt anhållit 

blifva tilldelade flottan eller, för att fylla flottans årliga rekryt-

behot o-e nom lottdrao-ni no· uttao-its till tj. en st vid flottan, h vilket 
' b . <:") o b 

senare siitt dock högst silllan liir behöfva anviindas, emedan det 

behöfliga antalet vanligen anmiiler sig frivilligt. 

Hiiraf framgår, att franska handelsmarinen och fisket ej förmå 

lemna det behöfliga antalet vämpligtigc till flottan, som derför 

årligen af tvång måste rekrytera med en del icke befaret folk. 

Det iildrC', friYilligt tjenandc manskapet utgöres af: 

d) ej emolkrnde, som uttjent sin lagstadgade aktint tjcnste

ti<l; ~;amt 

e) andre· Yiimpligtige (f. d. frivillige oeh an.dre ej 

l'inscription maritime enrollerade), som haha uttjent Yare sig sin 

frivilligt aftalade eller lagstadgade fi\r~ta tjcnstrtid. 

Efterse Yi nu, till ll\·ilk!'t antal manskapet af nyssniinlllde fem 

olika kh:;ser uppgår, så tintw Yi: 

antal man: 
a) Enroll(' ratlc, t j enande s i n bgstad~adc tid . . . . . .. . .. . . . . . . . . H,5~J4 

d) rekapitulan ter ..................... ~ ........... 13,H49 

b) l Viirh-mle :oamt drnpligti~e, sont tillhöra den iekc· ;:;jii-

o. J farnndc drl<'n af befolkningen ......................... .. ... 12,G-t.2 
c) 
c) Nekapitulan ter af sistttiimnde h ·cnnc kla~ser........ .... ... 75 ;1 

Numma man 41,9i{8. 

OfY<liiStåcnde ~iffror giilla för den l -\ pri l 189± och ilterfin

JJH, i ett konHnittebetiiitkande, som afgih·its af en för granskan

det af l'inscnjlfion 11lll1'itime år 1804 tillsatt parlamentarisk kom

mittc. 

U t i siffran 13,~!±9, ang-ifYamle de cmullcradc re kapitulanter

nas antal, iugår emellertid L'Jl Jllinclrc del, f;0111 ursprungligen \'Oro 

frivilligt yiirfntdc eller Yiirnpligtigc ej tillhörande rinsaiption wari

time, men lwilka efter intrii<lC't i krigstjcnst blifvit enrollerade. 

Detta förhiti lande kan emellL'rticl ej i någon betydligarr mån l'llblm 

det inbördes förhållandet mellan de olika manskapsklassernas 

storlek, och det framgår derför af dessa siffror med all önsk

v~ird tydlighet, att l'in&cnj;tion maritime är franska marinens 

h u f \'Ud rekryter i ng s källa. 

An klarare framstår detta förhållande, när m au ser de tal, 

som angifva franska flottans !1ela i rullorna upptagna man-

Sjömans
kårens 
styrka. 



skapsstyrka. Denna var under det sista år, för hvilket tillräck

ligt de tal j era de uppgifter stått att finna, cllf'r :11- 1894: 
antal man: 

hela antalet krigstjenstskyldigfl enrollerade (l8-5() år) 104,500 

J 11 18 ?O • 13 -oo 1 dessa äro krigs- 1 
cleraf l me an 40 ::::50 ar 31 ·~00 J tjen:stsl~yl?igaen- J 44,500 

" " ' dast 1 nodfall 

återstår egentligen krigstj enstskyldige enrollerade 

(:20 -40 år)............. . . .... ............... .... ......... .... ... f;O,OOO 

hvarat i aktiv tjenst 28,500 man; 

värfvade samt värnpligtige, ej enrollerade, f61· tillfället 

uti aktiv tjenst ......... ... . .. ...... ...... .... .. ...... ...... .. . 13,000 

värnpligtige tilldelade flottan men ej emollerade, hem

förlofvade och befinnande sig i de årsklasser, som 

motsvara aktiva arm~ens reserv (4-13:e värnpligts-

åretJ ............................................... . ..... ....... 9,0ii0 

Summa 82,000 

N u anförda siffror äro tör öfversigtens skull atrundade. 

_-trliga rekrytkontingenten enrollerade är circa 5,000 man. 

Ofvanståeude siffra 9,000, angifvande antalet man i de 

äldre, ej i t j ens t varande års klasserna af flottans värn pligtige, 

h vilka icke tillhöra l"insCI'iption maritime, synes väl låg, och 

kan endast förklaras derigenom att rätt många af denna klass 
~ ' 

under tjenstgöringen i flottan, öfvergå till de enrollerades 

klass . Siffrorna äro hemtade irån budget-törslaget för ofvan
nämnda år. 

Tvångs-
tjenstgörin~ Uti franska flottan finnes slutligen ett slags disciplin-kw·lar, 

ådömd ?om hvilka fått sig viss tiJs tvångstjenstgöring med förminskad 
straff . fl . • . d • · 

a önmg adöm sasom straff, vanligen för någon förs eelse emot 

värnpligtsförordningarna. 

l 'inscription maritime 

Den för Fra n k rike Pgendomliga l'insrription rnrtrit irne är .Ändamål. 

alltså dess flottas hufvudrekryteringskälla. :Men denna institu-

tion har äfven andra ändamål. Den afser nemligen att bringa 

ordning och reda uti allt, som rör handelssjöfarten och fisket; 

detta såväl i nämnde näringars eget intresse som i och för 

redovisuingen af de värnpligtige bland sjöfolket. Slut.ligen har 

l'inscription marit·ime äh·en till ändamål att omhänderhafva 

uppbörden af afgifter till samt utbetalande af pensioner och 

understöd från de sjöfarandes af staten understödda pensions-

kassa, la uti.,·se rlcs inz;alides rle lrt mm·ine, äfvensom förvaltnin-

gen af lrt c11isse r{es !Jens rle nw1·, ett slags kassa dit resterande, 

ej lyfta hyror, adsmedel efter sjömän m. m. inlevereras. 

G-rundtanken i l"in.,'crip.'ion 11taritime är, att alla fransmän, Allmänna 
grunder. 

hvi lka hemta sitt lefvebröd på eller ur hafvet, äro skyldiga att 

på samma element för;;vara sitt land, men att de såsom en 

ersättning derför skola åtnjuta ej blott aflöning under tjenste-

t iden, utan ock i händelse af invaliditet eller hög ålJer en 

pension, h var j e m te staten har förbundit sig att betala ett visst 

underhåll till deras Ankor och oförsörjda, efterlefvande barn, 

samt äfven på annat s~itt, såsom genom fri sjukvård vid vissa 

ti llfällen (äfven utom ~jenst), fria skolor m. m., sörjt för deras 

och deras anhörigas väl. 

L' insCI·iption nu tritime har mycket gamla anor; dess historia Historik. 

går tillbaka ända till 1665. 

Före denna tid - och äfven periodvis efteråt - hopraf

sades Yid krigsutbrott örlogsfartygens besättningar förmflclelst 

pressning, l11 pres.,,e, hvarvid man, för att göra nämnda tvångs

värfning mera eflektiv, ofta nog tillgrep den utvägen att stänga 

hamnarne, d. v. s. förhindra handelsfartygen att utlöpa, till 

dess örlogstlottan fått sina besättningar fulltaliga. Såväl under 

Rir·helien·.~ som ]J{azarin"s statsministertid användes detta 

system. 
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U n der sistnämnde ministers senare år t j enstgjorde emeller

tid såsom ett slags understatssekreterare för marinen en man, 

hvilken klarligen insåg den skada och de förluster, som genom 

dessa tvångsåtgärcler tillfogades handelssjöfarten, samt mängden 

af de orättvisor och våldsamheter, som dervid begingos. D emw 

man Yar Golven. 
N är derför Golvert vid ilfa.carins död l Göl blef högste le

daren af franska marinens öden, blef det en af hans första 

åtgär,1er att söka råda bot för nyssnämnda missförhållanden 

och att samtidigt skaffa flottan ett fullt tillförlitligt bemannings

system. Tanken att på lagstadgad grund ordna ilandelssjöfol

kets tjenstgöring å örlogsflottan låg i detta fall nära, trots det, 

att värnpligtig krigstjcnst i öfrigt var så godt som okänd vid 

denna tid. Handelsflottans manskap hade jn alltid förut vid 

behof användts att bemanna örlogsflottan; det gällde alltså 

egentligen endast att på fullt laglig grund ordna denna 

krigstjenst och att göra den till en skyldighet för hvarje kof

ferdisjöman. H vad som härvidlag underlättade Uolba(s arbete 

var, att allt sedan R/(helieu's tid allt sjöfolk inmatrikulerats 

inom kommunen 

När så år H:iti5 anstalter vidtogas tör att i förbund 

med Holland bekriga England, utfärdade Uo:ue1·t en förord

ning, hvarigenom anbefalldes, att allt franskt sjöfolk, såväl 

de egentliga sjömännen som fiskarne, skulle indelas i 3 klasser, 

les classes ·x), hvilka derpå i tur och ordning skulle uppbådas 

till ett års tjenst vid flottan. Kuststr~lckan indelades för detta 

ändamål uti distrikt, och uti hvarje sådant tillsattes en civil 

embetsman att ombesö~ja rullföringen, förmedla inkallelser _ 

o. s. v. Orsaken hv<:~rför Outbert använde civil och ej milit~ir 

personal som distriktsmyndigheter, får i främsta rummet sö

kas deruti, att franska sjöofficers-kåren vid denna tid ej ut

märkte sig tör god hållning och di;;ciplin. Sålunda omtalas, 

hurusom en del chefer för egen vinnings skull använde sina 

- cl\il ---

fö rande fartyg i fraktfart, o. s. v. Härtill kom, att Golbert 

:>j t~lf var mera civil embetsman än krigare, samt att hans vana 

var att vid sidan af de militära befälhafvarne sätla civilmilitä

rer för uppbördens handhafvande. Från hans tid daterar sig 

den animositet, som ända fram i vårt århundrade rådt i Frank

rike mellan lr>s o{(icie1·s de l'Ppee. och les offiriers de la plnrne. 

Den lag;;tadgade krigstjenstskyldighet, Golbert sålunda in

förde, si\g;; emellertid 111ed allt annat än blida ögon af kofferdi

sjömännen, hvilka sedan gammalt lärt sig att frukta örlogs

tjensten. Fiir att göra denna mera begärlig utfärdade derför 

CoLbert 1667 en förord n in g, h vari utlofvades, att den, som fri

vi lligt förband sig till tj ens t å örlogsflottan mot en viss hyra, 

äfveu skulle få åtnjuta half sådan, demi solrle, under den tid 

han ~j var inmönstrad. 

Någon tid derefter utkom en ny förordning, i hvilken det 

stadgades, att inom hvarje klass skulle sjömännen från vissa, 

inti ll h varandra gränsande kommuner alltid bemanna samma 

far tyg, samt att alla, som första gången trädde i t jenst, de s. k. 

apprenti.~, simile genomgå en 3-månaders rekryt-kurs. 

Men Golbert insåg, att sjöfolket ej enbart genom löfte om 

aflöning skulle kunna dragas till flottan. utan att dertill for

drades någon mera varaktig fördel, någonting som så att säga 

/)(mrl den sjöfarande befolkningen till flottan. Han ansåg, och 

det med rätta, pensioJlC'I'ing vara ett godt medel clertill, och 

instiftade derför den s. k. raixse rles gens de mel', hvilken seder

mera blef grunden till den ännu bestående r:ai.,·se des inv({licles 

rle La mal'ine. Golbert grundade dessutom en del skolor för 

de sjöfarandes barn, och visade på flere andra sätt sitt intresse 

för denna k lass af befolkningen. 

Länge t)_varstod emellertid ej Colberts verk orubbadt. Re

dan hans son och efterträdare i sjöministervärdigheten, Sei.r;

nele.IJ, måste återgå till pres<:ningen, tvingad dertill af elen un

der Ludri,q XTv"s sista regeringsår allt mer och mer öfver

handtagande bristen på penningar, som stundom var så stor, 



att ej ens hyran till fartygsbesättningarne kunde utbetalas . 

Om demi-sohle, pensioner och understöd var ej längrA tal. 

Efter denna tid och ända till den stora franska revolutio

nen voro sjöenrolleringens öden högst vexlande. Tid efter 

annan gjordes af mera klarseende ministrar stundom rätt fra m

gång;::rika försök att gifva i1,stitntionen ny styrka, men nmli

gen fi1ljde så antingen penningebrist, mediöraudc hela sjöför

svarets förfall, eller ock odugliga ministrar, som i ren ohm

nighet på kort tid förstörde, hvad deras företarLldre mödosamt 

uppbyggt. Organisationen förblef emellertid t dl sina former 

oförändrad, eller så godt som oförändrad, ända till 1784, då 

den förra indelningen i Idasser ersattes med vanliga vppbåd, 

och det stadgades, att !war man sknlle utgå i sin tr,r. l\Ian 

skilde då äfven på gitte och ogifte samL utfärdade en förord

ning, som afsåg att göra krigstjeustskyldigheten mindre tryc

kande för de förre. Några år senare togs ytterligare> etL steg 

på den 1784 inslagna vägen, och de enrollerade indelades i fyra 

kategorier, nemligen: 
Ogifte; 
Enklingar utan L>arn; 

Gifte utan barn ; 

Gifte och enklingar med barn. 

Inkallningen !;ill krigstjenst skulle ske i nu nämnd ord

ning. Denna mdelning blef stående ända till fram emot mid

ten af vårt århundrade. 

Under de långvariga sjökrigen i slutet af förra och början 

af inne>arande århundrade råkade emellertid sjöenrolleringen 

i upplös ning. 1<-,ranska handelsflottan nästan förintades och 

l"inscn]Jtion maritimr: gaf slutligen på långt när ej det tör 

örlogsflottans vedRr biirliga bemannande erforderliga antalet 

värnpligtige. Under de första 10 krigsåren efter n'publikens 

införande förlorade Frankrike inalles 57 linieskepp, 102 fre

gatter och 150 mi r1dre örlogsfartyg, förutom c: a 2,00J kapare 

och handelsfartyg. Sammanla~da besättningsstyrkan på hela 

denna fartygsmängd kan beräknas till c:a 70,000 sjömän förutom 

l 

soldater. Ehuruväl en del af dessa 70,090 sjömän återkom 

till Frankrike, \Oro dock förlusterna i alla fall så stora, att 

hade ej elen allmänna vi.il"npli.r;t~n varit, så hade .1Yapoleun nelt 

visst till slut ej kunnat bernarma en eskader om lO linieskepp. 

Som det nu var, lyckades han emellertid till slut ~amnwn

bringii en rätt stor sjöstyrka, till hvars bemn1~nande, förutom 

de återstående enrollerade, anväudes df']s sjöft~lk från de af 

1<-,rankrike direkt ell er indirekt beroende ländt>rna, såsom t. ex. 

Danmark, dels vauliga värnpligtige tagna från den icke sjö

farande delen af Frankrikes befolkniDg, de s. k. apprentis IJWrins. 

Den icke obet1 d liga. flotta, öfver h vii k en NctJIO!eon vid sitt 

fall disponerade, kom emellertid aldrig i tillfälle att i samlad 

styrka visa sig till sjös; dess olika afdelningar voro för noga 

bevakade af engelsmännen för att kunna verkställa en förening. 

Under elen period af yttre fred, som följde efter .'\i apoteon.~ 

slutliga fall, repade sig emellertid l"inscription ma1"itime så små

ningom, och dess inre organisation befästes på samma grunder, 

som varit gällande under revolutionstiden. .\r 1835 inskränkte~ 
krigstjenstskyldigheten till mellan ~O och 40 år; utomordentliga 

fall undantagne, då den förutvarande bestämmelsen, 18--50 år, 

skulle gälla. Samtidigt dermed utfärdades en del förordningar, 

hvarigenom förhållandena vid de numera årliga inkallniDgarna 

bättre reglerades. Nästa större organisationsförändring skedde 

J8ö0, då c!et, för a~t förekomma att de hemmavarande floel

och kustfiskarena m. fl skulle alltför mycket betungas af till

fälliga extra återinkailningar i tjenst, stadgades, att sådan in

kallning under vanliga fredsförhållanden ej fick afse mer 

än de sex första årsklasserna 1.20-26 år). 18G:Z utfärdades 

en del undantag:;;bestämmelser för äldste eller ende sonen 

till enka, m. fl. Derjemte förordnades, att vid extra återinkall

ning skulle i första hand uttagas de, som varit kortaste tiden 

i aktiv t j ens t. 
_\.r 1872 vidtogs åter eu mera genomgTipande reform och 

bestämdes en obligatorisk freds-tjenstetid af 7 år, deraf 5 

år i aktiv t.jenst och de öfriga :d i disponibilitet i hemorten· 
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Genom hemförlofning före de 5 årens slut kunde dock i vissa 
fall den aktiva tjenstetiden förkortas; för s. k familjeförsörjare 
ända till ett år. uti ett dekret af den 5 e .Juni l 88:3 samman
fördes alla då g~i:llimd 'e bestämmelser rörande sjöenrolleringen. 
Detta dekret förblef derpå gällande . till år 1897 , då, enligt 
en lag af den 24:e December 1896, en del mindre ändringar 
skulle träda i verk. 

Beträffande l'instription: ma?'itimc's myndigheter har, enligt 
dekret af den 11 April 1896, den ändringen vidtagits, att clesse 
numera bilda en egen, fristående, civilmilitär-kår, uneler det 
att. de förut rekryterades från :flottans commissariat-kår. En 
del af de liigre tjenstemännen tagas bland de enrollerade. 
För nuvarande förhållanden härutinnan skall i det kommande 
redogöras. 

Försök att U n der senare tider hafva gång efter annan försia g fram
eTels re for- stallts om att dels reformera l' inst1'iption maritime, J els om
mera, dels 
upphäfva skapa hela dess organisation En del förslag.;;ställare - de i:iro 

l'inscription l'k . bl f' h f t .. l t .., , d h"f maritime. 1 v1sst ott .. a -' a va ren ut vac' u·aga om ess upp a -
vande och de sj ö farandes ställande under all män n a värnpligts
lagen. Sådana förslag hafva emellertid kraftigt genc1rifvits af 
personer såväl inom som utom marinen . 

Det sista fÖrsök, som i här ofvan nämndt syfte har gjorts 
emot denna franska marinens kanske vigtigaste. institution, 
har varit i samband med den allmänna stormlöpning mot ma
rin en, som från en del håll egt rum under de senare åren, 
specielt 1892-95. Man har framställt åtskilliga försl ager: 
att helt och hållet upphäfva l'in~cription maritime: att öfver
föra årsklasserna 18-19 och 4U-50 till hären, o. !'. v. Man 
har dervid framhålli t l'insc1·iption nutritime·s i mångas ögon 
alltför stora kostnader; att marinen hade långt mera folk än 
den behöfde, m. m. Den pariamentariska kommittt',, som 
nedsattes för att granska frågan, afgaf emellertid ett för l'in
sc1·iption mw·itime fördelaktigt yttrande; årskla:>serna 18-20 
<}Ch 46-60 föreslogns dock till öfverföring till territorial-armc\ens 
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reserv, motsvarande vår landsstorm. Efter debatter uti sena
ten och kammaren blefvo emellertid alla mera ingripande om
organisationsförslag förkastade, och endast en del mindre för
änd ringar bleho beslutade. J..~agen af den 24.e Dec. 1S96 och 
upprättandet af en särskild civilmilitär kår för administratio
nen äro de synliga frukterna af reformarbetet. 

Franska marinen har allt skäl till alt glädja sig öfver 
denna utgång. L'insc!'iption mrt!'itime är det band, som för
enar frar:ska marinen med de franska handels- och fiskeflot
torna, samt åsb;dkommer en förening emellan dessa hufvud
grenar af nationens :-jöfarande element, starkare än något an
nat land har att uppvisa. För att fatta sanningen h~iraf be
höfver man blott betänka, att det i tjenst vid örlogsflottan 
finnes nära på tre gånger så många frivilligt tjenande enrol
lerade trekapitulauter), som det antal enrollerade, hvilka årli
gen af lagen kallas till tjeust derstäcles, eller nngefär re.sp. 
14,000 och 5,000. 

Motsvarande Frankrikes fem örlogshamnar, Cherbourg, ~uvarantle 

Bres t, Lori e n t, Rochefort och Toulon, ii r kuststräckan i n delad organisation. 

uti fem ruTmulissements, hvarjemte Algier utgör ett särskildt 
distrikt, med staden af samma namn till hufvudort. Arrondisse-
menten indelas i sons-wTonr7isse1w'nts och dessa uti fjnrutiers, 
h vardera innefattande ett eller flere s.undicats. Antalet quartiers 
är 84. Liksom hva1je arronrlissmncnt har e1o örlogshamn till 
hufvuclort, så finnas hufvudorter för hvarje IJWII'lie!' eller syn-
dimt. Sak samma är förhållandet med lwarje sous-arronrlisse-
ment, med det undantaget, att det är hufvnd01·ten i något syn-
nerligen vigtigt quartie1', som på samma gång är hufvuclort i 
sous-rtn·o?ufissemen(et: samma person utöfvar äfvenledes högsta 
myndigheten inom såväl sistnämnda distl'ikt, som inom dess 
underafdel ni ng. 

Högsta militära myndighete11 inom hvarje arrondissement 
utöh-as af le Jirefet JJutritime i dess motsvarande örlogshamn. 
Le prrfet mariti11te är i regeln af vice-amirals grad. Närmast 
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under honom utöfvao högsta öfverin:;eendet öfver den del af 

sjö-enrolleringeu , som finnes inom arrondissementet. af eu ci>il

militär ~jänsteman, såsom cltef de scrrice. Dennes titel iir 

administmtcur g!mhol. Uti hvarje IJIWrtier finues en wfmi1!i

stndeur såsom högsta myndig.het, och i bnrje S!Jndicat en Slfll!lir. 

H varje s!fndic har till sitt uärm<lSte biträde en eller flere .f!lli'lle

moritimr'. hvarjemte det fur ordni11gens öhervakand·~ fi.uue,; 

ett ,·is:;t a utal .'Jendunne.~ de /(( mw·inc hvilka iih·en auYäudas 

såsom bevakningspersonal å örlogsvarfven. 

Bland dessa bär ofvan nämnde embets· och tje11stealiin 

bilda lr:s wlministmtezws r;enenwx och alla öfriga adminislru

fetlrs, af hvilka det finnes fyra grader, tillsammans en sär

skild kår, hvartill ähen räkrJas ett mindre autal admini~.'?"ll 

tew·s adjoiuts . hvilkit tjenstgöra såsom biträden till le. · 

administ1"11teurs .r;f;nt:rau:r och de b lan d le.,. rulmini-'trutcw·s, 

hvilka på samma gång äro chefer för ett l[lletrfie1· och ett soltS

aYronrlissement. Denna kår rekryteras: dels från flottans offi

cers-kår, dels med privata personer, och dels från les commis 

de l'insaij!lion maritime, hvilka sistnämnde tjenstemän h<lh·a 

skrifgöromålen sig anförtrodda. Befordran inom kåren sker 

dels efter val, dels efter ålder. Beteck:-~ande för elen huga 

rang l" iuscription mm·itime·s myndigheter hafva är den om· 

ständigheten, att t ex. en capitaine de fregute. som ingår i deras 

kår, ej sättes högre ~in i 2:a graden efter les arfministmfeurs 

r;cnh"au.;·. 

Les syndies oc:h les gardes maritimes rekryteras af Yäl för

tjente sjöfarande, ti ilhörande vare ~ig han dels- eller örlogsfl(>t

tall. Les r;e?l({annes de la ?Jlttrhu: ilro värh·ade. 

Alla ofvaust;\ende äro stateus tjenare i egentlig melli r,g 

och äro pensionsberättigade efter Yissa tjeu~t eår oc:h viss l1Jl]'-

nådd lefuaclsål der. · 

Utom de nu nämnde finnes det emellertid ytter!Jgare uågra 

lägre myndigheter i l"insaiJdion moritime, nemligen/rs 1,1·ud 'lwm

mes ])(;tlte1t1·s (fiskare-åldermännen) och les .r;anfes ju?·es (de 

edsnmre Ynktarl!t' ). Vissa ti:;kerilJolag m. fl. bafva få.tt .srg 

tillerktinde 1"1\ttighetl·n att halva privata .r;rmfes-ju1·es. 

Sint Ji gen finne~ det. i ll\·ar·je quartier en tresonier för lljJ]J

b örden:; !Ji"ln.!!J a:,·ande, •Jl:h i e11 clcl nf dem iifven Pn in~Jd'C· 

ft·u r rfes pr;cf,es. 

l-I YHd dc 1111 niirluH.la myrJ(li~-rhetcn~<IS å ligg-andc·n betriitl'ar, så 

iiro de;.;;.;a till en del n·thm förut omtalade. Bland d(• iifrigr~ haha 

/e., utlmimstntf('u ,..,. höw;ta fön·a ltandc ()<:h \·crk~tiillandt' mynclig·

hetcn sig anförtrodd, hn1r och l'll inom sitt 'flletdier. De haf,·a 

ntt öf\·crnLka sriYiil ;.;tatCUS SO!ll den cm;k ildcs riitt, S:llllt rull

förin g. J) c utöfn1, <' llligt Yissa g ifna be;.;tiinrnwl;.;cr, iih·en hög,.;ta 

öf\"l'rinsccmlet öfve r ,.;jöfm·ts- och ti ,.;kcri;~n gc'liige nllC'terwl irli>In 

distrikten. Det tillkunnner utc;.;luta nde dcsf:'a tjcnsterniin att ut

fiirda intyg öh-cr· dc c·n rolleradc,.; ,·iirnpligb-, tjen:-;tc·- elkr Jll('rit

för-h<'\llandcn. JJe få ;.;]utligcn ieke persouligc·n nmt eku rrolni;.;k t 

intresserade i något till fi ske ell er sjöfmt hörande fi', rctag. 

L es ·''!J?1'fics an,;es iih-cu som ci ,·ilmili.tiirc tjcustemiin. D c 

skola nmt bosatta i sina resp syndicu{s llllfnrdortcr oc:h iiro der 

niirmast att anse so rn ett ;, lags stiillföretriidarc för yedcrbörande 

adminisiratem·. i)pccielt åligger dt•ru rullföringe n. Vid Yis~r~ till

fiillcn haha dc att upptriida i:iOlll allmiin åk laga re. L es panles 

nw rit imes ii ro af;.;edda: för ord n ingen" n ppriitthållamlc. De hah-a 

att iih-c•ryab de emollcradcs åtgöl'audcn och förhttllanden ; h\'111' 

de krigstj(:nsbkyldige ertrullC'I'ade befinna "ig m. m. De iiro ccl

syumc ueh ega bcfoge rd wt att i ,·issa fa ll b?dhr förberedande för

hör. L Ps .r;enrfamtcs de la lllctrine hah·a i distrikten ungefiir 

samm:t ;'\l]ggandan so rn d c förq!;[trmle. l )c ii ro doek mc·ra att 

anse sor11 ett slHg~ :> Ycrbtiillandc· makt» i fr~ga OJII domar,; Yrrk

stiillande, fiirbrytan·~ e ll er ryntlllare;.; dtcr~ p <l ll a lld e, o. s . \'. 

C"ti !J,·arjt· IJWtrtier fiirHs ~'iii ;.;iir"kilcl:l rullor, Jilltfricules' Rullföring. 

nem ligen: 
en öfvel' les inserils Jt rorisoirr-x (under ! H år); 

en l es iusuitx definitil-· (nrcllan lS .oe!t 50 <lr); 

en /e.,· in-n·itx lun·s de S('JTices (iif,·er 5 J år, ; 



en öfver lrs p ilates !wnrmew·s il:'lnglotsar), af hvilkcn fi lder 
som lt0l:-:t; 

en » les capitaines on Iong r' 0/11'8 (de cgrntliga Rjökap-
tencrna); 

en » les malh·es au 1'1/VOtl/.'}e (kust-;;:krpparr); :"amt 

1' 11 » les }'ilote.,· de Zu flotte (kronolobarnc). 

1-h·m·je cnrolll'l'::td rnåstc nu·a upptagen ;l end r ra af dc·~f:a 
Tul l l) r. 

R ulloma föras i dubbla f'xen 1plar, dcraf ett å huh·udkontorct 

i hvarj1' 1fll!11'tier iih·er a}la de"'s en rollerade, och rtt å hufvud

kontm·ct i hntrjc .synrlicat öf,·et· dc dithörande. 

Utom dc nu niimnda föras iifvPn rullor uti marin-ministeriet 

iif\'('l' les t'({tJitai1U's au lon.r; cou rs, les ma i tre.,· au ('ltbotage och 

les t'ilotes lrmw1wu rg. 

lhm'j1o f'iir,.;kild l'lllla före:-: i fo rtlöpande llllllllll<'rföljd, och 

hva rj1• rn rollerad f:'h: ,;itt ~iirskilda ll!l!lllllCr. l .ti rullorna anteck

na,.; dc rnrollcradrs namn, föclr· l~f'Ort, föclclsetid , yrkr, ~ignalement, 

innehafnu1dr tj'f'nstcontd inom marinc11 \·iil'll]lliot~förh;lllandcn ho-
. - b ' ~' ) 

ningsort, famii'JeförhflllanclcJI, antal cnrollcradr briicler bcrömlio·n, 
. ' M 

gc rni11gar och ct·hållna utmiirkt:l:-:rr, alla. på- oeh :tfmiinRtrin-

gar å lwndclsfart\·g, förriittad tj'cn:-<to·i'•ring· inom iirkwsmari11en till 
~·- o ~ 

s:h·iil eg;cn;.;kap som tid, jemtc anbdct s jömånaclcr, ~iir;.;kilclt å 

örfogs- och siir:-:kildt :1 lwndeb-fart\·U'. (>hrr alla U[l]Wiftcr som 
.b "' 

infiint,.; i rulloma ;;kola fi11nas verifikationshandlingar, ]1\·ilka fiir-

varn ,; i huhudkontorf't,.; nrkiv. 

LTtom clc~~a rullor föras i h,·ar·j<' 'f1Wrlier t\·c11nr lig).!:a rc•: <'11 

öf\·er <'lll't)llcraclc, ~0 111 erhållit llll]l~kof m<'cl \'H ]lCnöfniiJO':-:,:kdclio·. 
h . l") 

h<'trns fnl lgörandr, <leh en öher dc·m, som blih·it hcmförlnf\·nclc 

innan tttgå ll).!:rn af dc :) obligatori~ka. åren i akt i\· tjcnst. 

~iir c· m·ollcrad Yid ombdc af h<mi11o·sort iih· l'n omb,·tcr !furu·-
. b . 

tier. '-'k:.JI ha11 afföra:-: 11r dd fiirras och påfiira s i d<'t "."n" ndlnr. 

l~'i•n 1 tom ntt de11 c•nrollrrad(• hiin·id hm· sig; ålflgd anmiillling;.;sk,,·l

dighrt, hnh·a vcdcrbii randc mylldighc·tcr att om sådan fl.Yttnillg 

undPrriitta hvarandra. l; ngcfiir .~ak samma blir fiirh:lllandct nm 

en rnro]ll 'racl flyttar fr~l11 ett .. ::yndiNrf till dt a11naL Alln 11t-
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stryk11i11gar eller iindringar i rullorna skola göras på så. siitt, att 

den ur::;pru11gliga skriftc•n alltid blir liisbar. 

Hullor och liggare förn s af enrolkri llgsmyndighctPrna på gmnd 

af uppgifter som inkomma: 

del,.; från Yeclcorbiirancle militiir-m.nJclighcter an~!/tcndc allt f:'CHH 

rör de enrollerades tj enstcfiirhMlandcn; 

llcb från maire'n i den komlllllll, i Jtyilken den ifråga,·arande 

cmoll cradc iir bo:-;att, ang~enclc clc•Jincs personliga- och familje

förhå lianden ; 

dels från m.n1digh ctcrna i nndra quadier angående dcr,;tiide:;; 

skeelda på- och afrnön,;tri ngar 111. m. af enrollerade fr;'\. n i fråg·a

\'ara n dc (Jllll?'lier. 

I öfrigt haha myndighetema att ;.;jclha sörja för att rulloma 

hållat; ko111plette. l le cnroilcracl c· haha anmiilnings;;kyldigh ct i en 

miingd fall. 

(;i h-d iir, att en noggrann h•ntroll öher dc enrollerade förut- Åtgärder för 
.. b .. l o d r l f .. . underlättlln· 

sattcr noggranna c;.:tamme ser angacn c pa- oc t a monstnngar, de af kon· 

m. 111. Eniir clcnmt kontroll iir ;.:ynncrligen ot illfrC'ds:,;tiillancle ho;.; trodllen öfv
1 

er 
· e enro -

o;;s, hYad dc å sjölllau;;lmf' inskrifnc yiirnpligtigc· bctriithn·, så torde lerade. 

det \'ara af stort intresse att taga kiinncclom om det synnerligen 

ctfcktiYa f'iitt, hYarp{t denna angcl iigcnhct iir ordnad. 

.H varje fartyg, :-:om idkar Rcglation eller fi;;k e in0111 omrikh·t 

för sjöemolleringen, skall ncll!ligcn haha en ;.:jömanf.:rulla, n!le 

d' ClfUtJHtqe. ln·ilk cn erh;'\llcR hos /'cu l!ll inistrateul' i det qu al'lier, 

der fartyget utrusta<;. Hyarjc på- eller afmönst ring skall antc·ek

na::; i \'Cclerbörande sjötmu1:-:rulla af cleu admiuistratcur eller o-yn

clic, som fiin·iittar dcn>'amma. Fartygsbefiilhafvarc, sOill ej kan 

l1ppvi~a Råelan ndlu , <'llcr ll\·ar~ rulla iir felaktig, iir !Je1nfallen ti li 

höga böter. 

Vid ankomstl'll till fra11f<k bamn skall rullan upp\·i sao; ,inför 

dervarande wlminislratel(r clll•r -'·undic, o<'h i vis;;n fall clqwncms 

intill aJfiirden. Tid efter annan skola n!ll orna inlcmnas till kolla

tionering·, ll\·ilkct kalla!-; att fartyget undl·rgår administrativ af

mönstring, dl>suniU'm ent administrutif. 
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Sk0r af- clkt· pHmÖnstring inom d0n ifrågm·an1nde Clll'nllc

rades eget 'fiWrtier, ~!:Öres ant(•ekning drrom i Yedrrbiirandc rulla, 

samtidigt med anterkninl!: i. sjömans rullnn. i':lker deremot af- e ller 

p:'imijm;tring utom eg0t quarti r r, hat· \·ederbiirandc administra

tc ur eller syndie, om akten sker i Frankrike, eller vederbiimnde 

fmnskc lwnsul, nm den ,.;ker ntomland~, att dcrom g;enast in::;iinda 

mpport till den rulministrateur, h\·anmder den elll'o ll erade lyder. 

Ingen enro ll erad tillåtes påmiinstra ett fartyg utom eget quartier 

utan <ltt vara försedd med pa,.;s, fth·c, utfiirdadt af den arlmini· 

strateur eller . .::yndic, under h\·ilkt•n han l.nkr, eller ock antingen 

en resnrdcr, ordre de rctour, eller ett in tyg om skr.dcl afrni>m:tring, 

certi(icnt rle delmrquement, ll\·ilken handling Yid påmiinstr·ingcn 

aflemnas till den pilmönstrande m.Yndigheten fiir att af honom, 

samtidigt med mnniilan om fiirhilllandct, in,;;iindns enligt nhan

fitåcnde. 

För att _dterligarc skiirpa kontrollen fiiref: i Jtya rj c lfllUrtier, 

förutom dc förut omtnladc rull oma och liggame, iifn•n sex regi

ste r, ncmligcn: 

ett öh-cr utfiird<~de sjömansru llor, mPd a nteckningm· om alla 

uppgifter, som deri införas så inom "om utom rgct qnartirr; 

('tt öfn•r indral!:na s jötnansndlor; 

ett öh·cr dr. f:uty~, so m iiro hemmahörande i det ']ll(ll'fiPr, der 

regi stret f i\ res; 

ett öh·cr nnkomna och ::rfg::ln)!;na fart.vg, hntri anteckning 

göres om deras ,;ji)man~rullnr vid npp\·isnnd0t brfnnnos i \·rdrr

biirlig ordning eller ej; 

ett öfvrt· uppvisade pcrmissionspas::; n. el., snmt 

ett i\fver utfiirdmle rrf'ordcr, 01·rlres rle retrmr. 

Happortcr l•\:'in hYarjc distrikt skola en eld rapportr r 111. m. periodvis 
ochuppO'ifter . 'f .11 · • · • H. ·· 1 1 · · 
:;om af"'myn: mg1 ~:as ti mann-mtll tstcnet. ar n re an npptagas r c ngtJga,.;tc 

digheterna bland dem: 
~kola insän- ... .. . .. . . . , . 

da:; till grneral-forslng ofvcr dc S]ofarandr, sdua.tvm ,r;eneral des qen~ 

m.m.att'in: t rle uwr, upptaQ:nndc drrns fiird<•lnin~ i olika kl:tRsrr m. m., afo·if-
lllts er1e . ·~ ·' ,..., 

H'S halfårsYif', samt 

( 
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uppgift å enmllcrade, som iim ,;innade att frivilligt åtcrintriida 

i tjenst, situation des inw-rits susceptible6 d' rlfnJ mpJ!ele.~ tl (acti

ritf:: afgifvcs iifvcn halfårsvis. 

Diverse statistiska nppgifter rijmndc ;;jöfarten och fisket m

~iindns för hvarjc år. 

t)åsom gnllldsnis för vämpliotcns tillämpnino· i Frankrike Allmänna 
:· . . . . .. .':' . . ,., grunder för 

g,dlCJ, att hvar]e fransman ar vampltgttg, <)Ch att han h varken värnpligtens 

genom lega, friköp, dler [)a annat siitt kan unclandr~wa si()' drnna fullgörf~nde 
"' o och or 

skyklighct. Endn st kas;;ering på grund af krupp;;fel medför fnll- enrollering. 

ständig befrielse från krigstjenstsky ldighrten. 

l\iecl afseende på siittet för \·iirnpligtens fullg;ömnd c tinnas 

något ol ika former för den ,;jöfarandr och för den icke sjöfarande 

delen af befolkningen. Fiir den ,.;istniimncla delen giiller den all

miinna \·iirnpligtslagen, !oi rle reautement ne h fiir den först

niimnda en siirsk ild sådan, loi sur {inscription maritime. 

Båsom SJ. Öfarandc I)Ch alltså underkastade emollerin.r uti . ,., 
(in.'iNt jltion maritime iiro alla fransmiin, Yare sig född e s{ldana 

cllrr naturaliserade, hvilka ,;åsom yrke idka s jiifart eller tiskc å 

ii ppna hah-et, liings kuskn, ell er å floder och andra inntttcn 

så långt upp tid\·attnct kan gå eller derutöfver ,.;å långt upp 

vntte1wiigarnr iiro trafikfib la fiir sjögåe1Hle fartyg. 

1 )c cnmlleradc indelas i trn kategorier, nem l igen: 

l) de förberedande inskrifnc, les inserits prouisoire.~, hvilka 

utgöras af alla unge sjöhmllldc under lR års ålder; 

:!) dc krigstj enstskyldigc enrollerade, le8 in8crit~ dt'{initif~, 

h\·ilka. utgöras af dc sjöfarande mellan l 8 och 50 :'l r,; ålder, som 

hnfnl fa1·it minst 9 m::lnader i utrikes ,.:jöfart eller hnfsfisk(', r!ler 

dnbbelt så lång tid i annnn sjöfart; ,.;nmt 

:l) dc ej liingrc krig,;tjenstsk_vldi?}~ cnrnllcracle, les insaits 

hors rle sPrrice, ll\·ilka ntgöras af alla sjiifnrande eller f. d. ,;jö

farande öh·er 50 års å lder. 

Elll'ollrrad, som ii r i ål dem 18-öO år och har blifvit förklarad 

oduglig till krigstjcnst, l'iiknas iindock så>'om tillhiirande les insrrits 
rlr'{initif~, fastiin han naturligtvis iir befriad fn~n krigstjenstskyl· 



digheteH. Fortfar han med sitt yrke i:iOill ~:;jöfarande, och 
inbetalar han sina pcnsiousafgiftcr, kan Lan, trots befriclf.<en fn\11 
krigstjcust, crltiiila pension med dermed följanek förmåner. 

HYarje man, sotn Yill idka seglation eller fiske inolll umråckt 
fi.ir (insi'J'ildiun maritime, mftste dc;,;sförinnan li'tta enrollera :- i)!;. 
Omyndiga skola den·id [i tföljas nf fader, förm.\'lldarc eller frecl,.:
domare. ;\h-en h ii ren tilldelade drupligtige skola enrollera:-;, om 
dc Yilja iclk:t :-;jijfart. De:-:sc sistniimndc en rolle rade bibchrllla;.; 
dock Yid sin \'iil'llpligt i hiiren. 

Enrollerad under l~ år :dfö]'(·s ur rulloma, om han p[l tre år 
ej idkat seglation ell er {i,.;kc. Efter 18 :'\rs åluer utstrykes ingen 
enrollerad ur rullorna ntan att han formligeu förklarat sig iintna 
upp1ti.ira att yara sjöfarande, i. ll\·ilket fall han aft'örcs ut· rullonm 
ett år efter niimnda anmiilan. .\r den enrollerade Y id sistniint nda 
tidpunkt i aktiY tjcm;t, !.>eror det på Yederbörandc militiirm.\'lJdi!.!;
hcter, om hans uttriide ur enrolleringen förr tj custctidens ~lut bc
~·iljas eller ej. l rnder krig~ tid amlttllc•ra;; riittigheten till uttriicle 
m· cnrolle rin)!;en. 

J) e ::J cnroll c
En enrollcrau blih·er kri<··~tj'en"t~kddio· den chw han hllcr b . "' b • 

ra des l;:ri!!·s- 18 i'll· oeh fortfar 
tjenstsky.l- .. 1. oll .. 

att \'ara det tills f,dlda 5U <tl'. Den egentliga 
rlighet. yarnp 1gt;;:a c ern ar dock inskriinkt till mellan 20 och 40 i'u·. En-

dast uti hi)gsta niidfall kttnn:t i'1r~kla~:oerna 18-19 och 40 --.J!J 
ink~tllas. 

J )en eo·e11tlioa t j. eu;;tctiden kan \·idan· i n delas i: t"'~ o . 

den o!Jligator/.,ku tje n~tetit{en, ;.:om iir 7 ftr, samt 
Ueuxtetirlen 'i rcsenen. ' 
Cnder den obligatt>ri~ka tjenstctiden kan en enrollerad inkal

las på ministerid yiig, men för att inkalla någon eld at' re~er\'en 
behiif;;: det ett dc·c'l'l't frfut prc::;identen. 

Den c1blio·atori;;ka tjen~tctideH delas Yiclare i en 5-årig uklit• 
tjen,·tetirl oeh"' en d i.1poni!Jilitetsfi1/ ont ~ i'u·, b·anmckr den cnrol
lPmclc Yio:ser1igcn får Yista:-; i hemorten, ont h<lllS tjeJt,;t c•j bchöfs 
yicl flottan, men iir undnkastacl <

0tt,.:ki llig:t band lwtriiifande riittig-
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heten att bc•gifn1 stg ntomlan(b, Jtl . m. För unclantag-,.;bc·stiimmel
;;:erna ;;;kall redogöras läugre ft·a 1n. 

Det iir emellertid siillan f.tllct att en enrollerad af tdng till
bringar alla 5 åren af sin aktin1 krigstjen,.;tsk.ddighctstid uti verk
lig tjenst. För det första kan den enrollerade erh~lla :::. k. till
fällighctsuppskof, tills niista inkallnillg sker; för det andra hem
förloh-as vanligen dc emolleradc af financiclla skiil på s. k. obe
gränsad permission, före utgången af de fem ~ ren. Medcltjenste
tiden iir för niitTarande omkring 48 månader. Såsom bestraffning 
kunna enrollerade ålägga" ända till ett ~rs tj enst utöfver cle lag
stadgade 5 åren. Den tid enrollerad aftjen:u· s. k ft-ihetsstrafl' 
inberiiknns icke i clell akti\'a tjenstetiden. 

~iir enrollerad fyllt 20 år har han "kyldighet att omedelbart 1:.örsta in~ 
~1 · · f" d b" d l · ·t t 11 r· l o l stalieisen t1ll .anm<• a cng m or \'C er oran ·c ar ;mnz.~ ra eu r e er synr zc, L a 1an krigstjenst. 

antingen erhållet· resorder till ;;in blifvande station, eller meddela~ 
npp~kof tills ll iista inkallning sker. Befinner sig enrollerad utom 
Frankrike, då han fyller 20 år, inträder ofvannämnda anmiilning:;-
skyldigh et så fort han återkommit ti ll fransk hamn. Han kan i 
detta fall iihen direkt viinda ;;ig till en frano:ik fartygschef, Olll 

s~dan fhme::: i närheten, och anhålla att blifva antagen å dennes 
-fart,,·g; fart,,·gschcf cger doek riittighct att afslå sådan begäran. 

Enrollerad, som fyllt lG å r och i öfrigt är lämplig, kan 
vinna inträde i flottan såsom skeppsgosse. Han tjenstgör i 
-denna egeuskap vanligen 2 år, hvarpå han karlskrifves, samt 
har att q varstå i tj ens t 6 år efter antagningen till skepps
gosse. 

Enrollerad, som fyllt 18 år och kan förete vitsord om att 
ega erforderliga sjömannakunskaper samt i öfrigt är lämplig 
till krigstjenst, kan redan före uppnådda 20 års ålder ingå i 
tjenst samtidigt med och på samma villkor som de enligt lagen 
för första gången inkallade. Hans tjenstetid räknas i detta 
fall från den dag han anmälar sig till sådant frivilligt inträde. 

Inträde i 
krigstj ens t 
före fyllda 

20 år. 
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Repetition~
öfnin~ar . 

De enrollerade i åldern 25-30 år kunna på ministeriel 

väg inkallas till tvenne repetitionsöfningar om högst fyra vec

kor h vardera. 

Unllantags- Franska värnplig tslagen samt lagen om l"insai}Jtion ma
bestämmel- ritime innehåller en massa a1ulanta_r;suestiimmelsr>r för vissa 

ser. 
krigstjenstskyldige. H vad l" insc,-iption maritim!! angår, gälla 

dessa undantagsbestämmelser ötverhufvnd taget blott s. k. 

familjeförsörjare, och man har härvid att särskilja de enligt 

lagen uttryckligen befriade, ueh de som af inskrifningsrevisin

nen uppå ansökan befrias. 

Till förstnämnde kategori höra följand e enrollerade: 

l) äldste eller ende brodren till ett eller fl ere minderåriga 

fader- och moderlösa syskon; 

2) ende eller äldste sonen , (mågen, sonsonen) till enka 

eller till bli n d fader öfver 70 år; 

3) ende eller äldste brodreu i en familj med minst 7 

barn; 
U t i dessa tre fall öfvergår rätten till frikallelse till näst 

äldste sonen (sonsonen), om den äldste är blind eller alldeles 

ofärdig. 
4) den äldste af två bröder tillbörande samma årsklass; 

ö) d en, som har en bror i aktiv krigs t j ens t; 

(j) den, som fått en bror dödad, sårad eller behäftad med 

obotlig sjukdom under det han var i aktiv ~jenst; samt 

7) den som haft en enrollerad broder. hvilken omkommit 

antingen på öppna sjön under det han var inmönstrad å 

franskt fartyg, eller vid ett franskt fartygs skeppsbrott. 

Befrielse enligt mom. ö, 6 eller 7 medgifves endast för en 

bror för hvarje särskildt fall. 

Befrielse enligt något af ofvanstående moment beviljas 

endast åt barn födda inom äktenskapet. S. k. oäkta barn, 

äfven om de erkännas af ·föräldrarne och äro familjeförsörjare, 

måste särskildt anhålla om befrielse enligt nedanstående, i lik

het med andra i föregående moment ~j nämnde enrollerade. 
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Alla enligt lagen direkt befriade tillbringa ett år i hem

•)rtcn ni disposition", hvarefter de öfverföras till de på "obe

gränsad permission" hemförlotvades klass. 

.Jien äfven andra än de här ofvan nämnde enrollerade 

kunna, enligt hvad förut omnämnts, erhålla befrielse. Denna 

befrielse gäller dock ej för hela den aktiva tjenstetiden, utan 

d enna klass af enrollerade inkallas på ett år, hvarefter de 

he mförlotvas på s. k. obegränsad permission. 

De värnpligtige, som erhålla dylik befrielse från större 

del en af den ak tiva ~jenstetiden, utgöras at familjeförsörjare, 

~ om af lagen ~j direkt fullständigt befr ias från all aktiv tjenst 

nn.d er vanliga fredsförhållanden. De, h vilka önska komma i 

å.tnj n tand e af sådan del vis befrielse, h af va att genom veder

börande maire inlemna sina ansökningar till inskrifningsrevi

sione n, som dernm e ger att fatta beslut. 

Öfver att :::i}tdan frikallad ,-erkligen fullgör det, för ln-ilkct 

han erh:'lllit sin befrielse, hålles noga uppsigt. Brister han derut.i, 

inkallas han och får fullgöra sin vapenöfning:-;~:~kyldighet. Fi)rsök 

att på bedriigligt ,-i,; erhå lla bPfl'iclse straH~ts strängt. 

En befriad r)gCt' rii tt att., niir och om han f'å önskar, ingå i 
tjcn:-;t. 

Xiir· till följd af ökadP ru~:~t11ingar det i tjenst varande man- Aterinkallei

~kapct visar sig otilJ riiekligt, sker återinkallning. Härvid göres se_ i tjenst i 

llt .d 1 -- · ·1 l ' handelse af 
a J )Ol'Jan mec c e enrollerade, som iinnn iiro unclcrkast.1.dc obli- större rust-

g:-~torisk kr~~stjcnst. Desse inkal~as då på miuisteriel väg. Hc- ~:~~i~fsc:l~~: 
lrof,·es det an mera manskap, uppfordras dessutom en större eller 

Illindre del af reserven. .Hiirtill erfordras ett rlecret af statsche-

fen, hYilkct deet·et iifvcn kan innehålla order om de oblio-atoriskt 
b 

tjenst:-;ky ldiges inkallning, om des~a ej redan förut äro inkallade. 

Med afseende på den ordning, i h vilken de obligatoriskt tjenst

skyl(ligc skola inkallas, om dc ej alla genast behöfvas vid rnst

ningama, indelas de i följande klasser eller uppbåd: 

l:o) enrollerade, som antingen åtnjuta uppskof före första in-
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kallelsen eller iiro hemförlohadc -på obegriinsad permi;;;;;;ion, utan 

att haha åtnjutit någon befrielse; 
~:o) enrollerade, som iiro hemförlofvade efter f>tt :lr p;l. grund 

af siirskildt beviljad frikallelse, samt 
3:o) enrollerade, som Mnjuta fullständig befrielse enligt l:=~gcns 

föreskrift. 
Enrollerad tillhörande denna sistniimnda ldaf}S kim erhålla 

personlig befrielse från att lyda den allmänna inbllelscordem. 

Äfven Yid större inkailningar genom dccrct från statschefen kan 

denna klass befrias från att instiilla sig. 
Afycn de enrollerade tillhörande rescn·en iiro indelade i upp

båd utrniirkande den ordning, i ln·ilken de skola inkallas; enroBe

radc under eller öher den egentliga Yiimpligtsåld0m inbegripas 

äfnn i dessa upp Låd. De ii ro: 
l :o) en rollemdc under 30 års ålder; 
2 o) , mellan 30 och 40 år:;; ålder; 

3:o) ,, , 40 ., 45 , 
" 

~am t 

4:o) , , 45 ,, 50 , ,. 

Hur inkall- All inkallui11g till krigstjenst Rkcr antingen genom allmiin 

~~r~Wer~~l~~ kungörelse eller genom personlig inkallelseorder. Om ej aunat 
skyldigheter f'iirskildt anbefalles, hafva dc enrollerade, som inkallningen giiller, 

dervid. att omedelbart bcgil\·a sig till den myndighetR embctslobl eller 

annan plats, som blihit dem anvisad uti kungörelsen eller in

kallelseorderna. Inkallad enrollerad, befinnande sig i fi-an;;;k hamn 

ombord på frauskt fartyg, har att omedelbart derifrån afg~, ln·ar

efter han skall förhålla sig enligt ofvanstående. Inkallad enrolle

rad, som befinner sig utomlands, har att bcgiha sig till niirmaste 

franske konsul för att erhålla vidare order; befinnner sig franskt 

örlogsfartyg i niirheten, begifver han sig dit ombord. I öfrigt har 

en hvar krigstjcnstskyldig enrollerad, vare sig han befinner sig i 

hem- eller utlandet, som får kännedom om att order om inkallning, 

mobilisering o. d. 11tgått, skyldighet att fortast möjligt göra sig 

underriittad om inkallelsen giiller honom sjelf eller ej; beilnncr han 
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s1g för tillfällt>t utomland:;:, hänvänder han sig äfven i detta 

fall till närmaste franske konsul; i hemlandet tager han del 

af den uppslagna kungörelsen eller vänder sig till någoa en
rolleringsmyndighet. 

Hvarje krigstjenstskyldig enrollerad, som lnnnar sin bo· Krigstjenst

niuqsort för längre tid än en månad, skall härom göra anmälan s~Kt~;a:~
till vederbörande administrateu.r eller SIJIUlit eller om han är åligganden 

· ' ' uneler hem-
bosatt inne i landet, till vederbörande gendarmeri-befälhafvare. förlofnings· 
Han har dessutom skyldighet att anmäla sig hos motsvarande tid~n; _straff'-. ' pafolJder, 
myndighet å den nya plats, dit han begifvit sig. m. m. 

Krigstjeustskyldig enrollerad, som ämnar begifva sig utom

lands, har att anmäla deUa till vederbörande arlministratew·. 
Enrollerad, som ännu ej slutat sin obligatoriska 7-åriga ~jenste

tid, har ej rätt att utan tillstånd och anmälan begifva sig 

utomlands eller taga hyra på främmande nations fartyg. 

Hva1je higstjenstskyldig enrollerad, som ej är inmönstrad 

å franskt fartyg, är förpligtigad att vidtaga sådana åtgärder, 

att han omedelbart kan hörsamma en personlig eller allmän 

inkallelseorder. Utfärdas inkallelse, och enrollerad, som deraf 

beröres, bdinnes utan vederbödig anmälan haha lemnat den 

plats, hall sist uppgaf som sin adres~ort, är aan undflrkastad 

mycket strångt straff. 

Krigstjenstskyldig enrollerad får ej utan tillstånd taga 

hyra på främmande nations fartyg och skall, om han tjenstgör 

å elt sådant eller om han annHrs befinner sig utomlands, hålla 

uiirmaste franska myndighet underrättad om sin adress. Är 

denna myndighet en konsul , inrapporteras dessa anmälningar 

till det qucwtier, den enrollerade i fråga tillhör; sak samma 

från ett r JU anier till ett annat i hemlandet. 

Rätt stränga straff, i allmänhet arrest eller fängelse, men 

ej böter, äro stadgade för iörseelser emot ofvannämnda stad

ganclfm, oeh knnna de lägre af dessa straff, icifven för en icke 



P'rivilligt 
äterinträde 
i tjenst af 
9nrollerad 

(rekapitula
tion). 
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inkallad enrollerad, rlisciplinariter ådömas af vederbörande 
aaministm te1 t? ·. 

Krigstjenstskyldig enrollerad eger rättighet att, om han 
så önskar, fortsätta :;in tjenst efter de lagstadgade 5 åreu: 
slut, samt att äfven efter nämnda tidpunkt återinträda i f1 i
villig aktiv tjenst. Rekapitulation är tillåten Endast hög.<t 
få förhållanden finnas, hvarunder sådan frivillig krigstjenst ej 
är tillåten. De för 'vissa grufre brott straffade ega doek e j 
rättighet dertill, liksom det för dem gäller särskilda bestäm
melser angående deras lagstadgade krigstjenst 

Aftal om frivillig krigstjenst kunna ingås för 2 till ö år. 
Enrollerad, som uneler sin aktiva 5-åriga tj ens t träffar at tal 
om fortsatt frivillig tjenst, eger att qvarstanna till de 5 årelJS 
slut äfven om hans årsklass, hvilket i regeln är tallet, dessför
innan hemförlofvas. Rekapitulation uppmuntras . på allt sätt 
och är, som af siffrorna i bi)rj an af denna redogörelse fram
gick, mycket yanlig. 

:~Lf';~~~s Det är förut, vid tal om det ringa a11tal icke enrollerwle 
sjöfarande reservister som finnas i franska marinen, framhållet, hurusom 

värnpligti[!es en stor del värfvade samt icke SJ. öfarancle värnpligtige, tilldelad e enrollering 
m. m. flottan, uneler sin tjensteticl i marinen öfvergå till de enrolle-

rades klass . Efter 9 månaders sjötjenst å örlogstartyg eger 
nemligen en hvar icke förut enrollerad rätt att blifva deLta. 
förutsatt att han fy ll t l S år. }~n stor del manskap synes äfven 
begagna sig af denna rättighet. 

Det torde i samband härmed böra särskildt påpekas, att 
ej enbart l 8 års ålder och egenskapen af sjöfarande äro nog 
qvalifikatiouer för att blifva npptagen bland de krigstjenstskyl
clige enrollerade. De1j e m te fordras nemligen anti n gen 9 må
naders sjötid vare sig ombord å örlogsfartyg eller å fartyg 
gående i utrikes sjöfart eller använda vid hal'sfisket, eller ock 
18 månader i annan sjöfart. 

·. 
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På tal om sjömanskårens hela styrka har här 1·edan förut 
lemnats några uppgifter rörande antalet krigstjenstskyldige och 
i tjenst varanrle enrollerade m. m. Enär det torde vara af 
intresse att få veta något mera i denna väg, införes här nedan 
en del sifferuppgifter l!emtacle från officiella källor och gällande 
för år 1894. Siffrorna äro afnmclade. 
Hela antalet enrollerade i krigstjenst eller sysselsatta meo SJu· 

fart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14G,5UO 
Deraf in.,Y'1'its dc(initifs ................................. 104,600 

I sistnämnda antal ing:h: i krigstjenst varande enrollerade 28,6\JO 
af h vilka: enligt lagen tjenstgörande .... .. .. .......... ... .. . 14,500 

frivilligt tjenstgörande (rekapitulanter) ...... 14.0: O 
Antal em·ollerade litnjutande J!ension . . . . . . . . .. .. . .. .. ... 2G,:lon 

Utaf hela antalet i aktiv tjenst ej varande enrollerade, 
128,1100, voro följande sysselsatta i nedannämnda yrken: 
l u tri k e::; sjöfart .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. ... . .. .. .. . .. . . .. . . .. .. . W, l ö:J 

Deraf: å paket- och postbåtar 4,100 

I knstfart 
I flodfart 

å andra fartyg ......... 0,050 

Vid hafsfisket ..................... .. ........................ . ..... . 

li.GöO 
I :!,GOO 
l U,600 

Vid flod- och kustfisket.. ............ . .... ....................... 7 4, WO 
Antalet i rullorn11 uppta,qne enrollerade är emellertid stöl're 

än hvacl här ofvan synes, ty de förberedande i.nskrifnes IJela 
antal uppgår t.ill c:a 50,00,1 och de ej längre l;;rigstjenstskyldi
ges W! c:a 40,' 00. 

Antalet enrollerade i de kolonier, der rinstription maritime 
är införd. nem L: Algier, M artinique, Guadeloupe, Guyane, 
Rtmnion, Senegal och G01·ee, Saint-Pierre och Mic1uelon, ntgör 
omkring 15,000. 

R ekrytkontingr.:11ten enrollerade ntgjurde 1B82 5,344 mau. Fi.irmåner, 
Hvacl som vid granskningen af så>äl sist anförda siffror ksom tildl-omma e 

som de förut angifua genast faller i ögonen, är det stora anta let enrollerade. 
rekapitulanter, hvilket antal förhåller ::;ig til.l det årliga rekryt-
antalet ungefär som 3: L Detta förhållande visar. dels att 
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sambandet mellan franska örlogs- och handelsflottor:Ja måste 
vara synnerligen starkt, dels att de förmåner, som medfölja 
det frivilliga fiVarblifvaudet i tjenst efter den lagstadgade 
rjenstetidens slut, äro mycket stora. Innan man öfvergår till 
ett närmare skärskådande af dessa nu åsyftade förmånel", torde 
man böra påminna sig elen omständigheten, att de Jagstadgade 
5 årens aktiva tjenst vatdigen i praktiken redueeras' till 4 och 
derunder samt att den, som träffar aftal om frivilligt ctvar
stannande i tjenst, eger rättighet att förblifva inkallad tills den 
lagstadgade 5 åriga tjensten är slut, hvarcfter den frivilliga 
omedelbart begynner. Endast om en enrollerad träffar aftal om 
frivillig tjenst, kan ban alltså, vare sig aftalet ingås under den 
lagstadgade tjenstgöringen eller efteråt, komma att räkna 5 år 
i kronans tjenst. 

Nu är dertill törhållandet det, att tern års örlogstjenst 
medför rätt till högre pension, och det är tydligen denna ±ör
del, som talar starkast och som föranleder så många enrolle
rade att frivilligt taga tjenst vid marinen 

Efter denna inledande förklaring kunlla vi öfvergå till att 
noggrannare redogöra för de förmåner i öfrigt, som äro bevil
jade ::le enrollerade och deras anhöriga, och hvilka förmåner 
kunna indelas i tvenne slag, nemligen de, hvilka åtnjutas under 
det den enrollerade ä t· i tj ens t samt de, som åtnjutas at den 
enrollerade eller hans anhöriga i hemorten. 

· I. FMmåner uncle·1· elen aktiva (jenstetirlen. Dessa äro, 
i synnerhet under den lagstadgade tjenstetiden och i förhållande 
till hvad öfriga för törsta gången ~jenancle åtn juta, särdeles 
beaktansvärda och utgå sålunda: 

a) en enrollerad gör va1iligen sitt inträde i tjensten såsom 
llltttelat dc 3:e classe, en del t. o. m som matelat rle 2:e rlasse; 
redan som matelat de .'J:e classe har den enrollerade ±0 centimes 
i dagaflöning, under det att en värfvad eller icke befaren värn
pligtig blott har 20 och en värnpligtig tilldelad hären blott 
5 centimes; 

b) en en:·olleracl kan af sin aflöning få en v1,;::; summa 
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per månad direkt utbetald t ill sm familj; denna del af aflö
ningen utgör per månad: iör en matelat de 3.e dasse 8 fr., och 
fö r en af 2:e classe 15 fr.: 

c) <'n enrollerad kommer dessutom i reg8ln snart i åtnju
tande af ett eller a1111at aflöningstillägg för särskild yrkes
färdighet; en icke enrollerad kan vi;;serligen också erhålla 
ett sådant, men för denne erfordras det härvidlag mycket 
längre tid och mycket mera arbete än ±ör en enrollerad ; 

rl) en del enrollerade erhålla vid inträdet i marinen direkt 
en högre grad. Sålunda blifver: 

en Ntpitaine an lon g ro u ,-s: enseigne r l r> crtissea n au.ciliaire, 
hvilken grad andra enrollerade äfven kunna erhålla efter 
aflagd examen; 

en maltre rm cabatage: tf1Wrtier- maitre r le :2:e c'asse, om 
han utöfvat befäl mindre än ett år; har han utöfvat befäl 
längre än ett år, blir han de l:e clr~sse; hvarjemte: 

en mecanicim eller clwnffear erhåller motsvarande grad 
iii den han innehade i handelsmarinen. 

Rekapitulanter bland de enrollerade åtnjuta, utöfver hvad 
de i lagstadgad krigstjenst varande i samma grad bekomma, 
följande särskilda förmåner: 

l) ett tillägg af 50 cent. per dag, om de äro yrkesutbil
dade, annars 40 cent.; 

2) ytterligare tillägg af 11) cent. per dag för hvarje barn 
under 10 års ålder; 

3) ökad pension, rl• 'mi-sulde, hviken förmån tillkommer alla 
dem, som varit fem år i aktiv örlogstjenst, strafftjenstetid med 
förminskad aflöning oräknad. 

II. Förmåner Wtrler lwm{ö1.Zofningstide11. Dessa bestå 
hufvudsakligen uti de pensioner, gratifikationer, tillfälliga un
derstöd och vid vissa ti llfällen fri sjukvård, som till de enrol
lerade, deras eukor o~h minderåriga barn utbetalas från la caisse 
des invalides rlt! la marine. 

Dessutom hatva enkor och barn e.fter enrollerade samt 
hustrur och barn till i t j ens t varande enrollerade rättighet att 
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utan sä1·skild afgift eller skatt till staten, söka förvärfva sig in
komster genom att deltaga uti strandfisket, eller genom att 
idka annan dermed sammanhängande näring. 

Flere andra mindre förmåner äro tillförsäkrade de enrol
lerade samt deras anhöriga, men de nu anförda äro de för
nämsta. 

Det torde ej vara så allmänt kändt inom flottan, att för
slag verkligen varit å bane att i vårt land infÖra en slags sjö
enrollering. Dåvarande kom.- kapten Löwenborg föreslog under 
riksdagen 1857 å riddarhuset att ingå till K0ngl. :Maj:t med 
begäran om att det måtte utsändas personer till Frat,krike, 
Danm:uk och Preassen för att ''inhemta fullständig kännedom 
om Sj ö-inskrifnings- och Enrolleringssystemen derstädes." 

Vidare föreslog kom.-kapten I.~öwenborg: ''Att Rikets Stän
der underdånigst (måtte) anhålla, det K. l\1:t ville emellertid 
förordna om en noggrann undersökning, till utrönande af an
talet, ej allenast af landets egentligen sjöfarande personal, utan 
äfven af den del af kustbefolkningen emellan 18 och 38 år, 
eller till och med 48 års ålder, som i mer eller mindre mån 
idka fiske och annat näringsfång på sj ön"; och slutligen: 

''Att K. M:t nådigst behagade, på grund af de sålunda 
vunna upplysningarna och resultaten i ena eller andra ban
seendet, till nästkommande Hiksdag låta utarbeta ett lagtör
slag at~ föreläggas Rikets Ständer, åsyftande att i Sverige in
föra en institution af så maktpåliggande beskaffenhet för dess 
Sjökrigsväsencle. '' 

Sjelfva enrolleringen hade kom.-kapten Löwenborg tänkt 
s1g sålunda: 

"Att af kustbefolkningen· alla de män emellan J S och 38 
års ålder, om ej deröfver, som segla på ut- och inrike,; orter, 
jemte alla andra, som i mer eller mindre mån idka fiske och 
annat näringsfång på sjön, uteslutande tillhöra Sjö-inskrifningen. 

Att denna kustbefolkning indelas uti t. ex . 2:ne ålders
kategorier, hvaraf den första eller yngre, emellan 18 och 28 
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år, tillhör första qppbådet, och den andra, emellan 28 och 38 
år, utgör det andra i ordningen, såsom reserv. 

Att detta manskap vidare innefattas inom bestämda kret
sar af kusterna med sina tillhörande fördelnings-chefer. 

Att af denna sjö-inskrifning, ur den yngre afdelningen, 
kallas efter hand och behof i stadgad ordning, ett större eller 
mindre antal till tjenstgöring på K. M:ts skepp och fartyg. 

Att nytt uppbåd af samma personal icke göres, förr än 
dess ord ni ng återkvm mer. 

Att elen äldre afdelningen eller reserven endast under 
krig eller vid utomordentliga tillfällen kellas till tjenstgöring, 
och slutligen: 

Att, efter noggrant urval och inom en viss begränsning, 
rum beredes för de af Sjö-inskrifningsmanskapflt, som möjligen 
önska 'lvarstanna i kronanti tjenst11 

Man igenkänner häri grunddragen för l'inscription mari
time vid samma tid. Skada hlott att det så lofvande försla
get aldrig kom till utförande; men, kanske det ej är försent 

ännu! 

Ett annat från det föregående något afvikande förslag 
framställeles några år etteråt, J S\:i2, i en med P. S. signerad 
artikel, intagen i 'l'ichkrift i Sj ö väsendet, 25:e årgången, sid. 42. 
Författaren föreslår deri bland annat att höja båtsmännen och 
göra det möjligt för dem att "arbeta sig upp till någon befäls
grad." För att tå bort det slafmärke, som d~ras blotta namn 
angaf, ville P. 8. kalla båtsmännen för ''indelta matroser", h vil
ken benämning författaren !1oppades skulle blifva förelöpare 
ti ll el en af "enrollerings-matroser''. 

Att förena vårt vid torfvan bundna indelningsverk med 
nåo·ontinO' sådant som en enrollerin~r af ~·erldigt sjöfolk. hade b b ~ ' 
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emellertid nog mött oöfvervinneliga svårigheter och af detta 
förslag blef heller ej någonting. 

Nära förbunden med l"inscl"iJJtion maritime, men i mångt 
och mycket intagande en fristående ställning är franska sjö

folkets pensionskassa, la cu is se des inz;alirles de la marine. Enär 
frågan om vårt svenska sjöfolks pensionering på ett mera 

effeHivt sätt än nu sker förmedelst sjömanshuskassorna m. m., 
sedan några år tillbaka står på dagordningen här i Sverige, 

torde det vara af intresse att erhålla någon närmare kännedom 
om, huru motsvarande förhållanden äro ordnade i Frankrike, 
h varföre en särskild redogörelse deröfver här införes. 

Det torde härvid böra påpekas, hurusom den fran . .;ka pen

sionskassan, i olikhet med vår påtänkta svenska, omfattar 
såväl de egentliga sjöfaranderna som fiskare. 

Denna kassa, pensionsinrättning eller hvad man vill kalla 
den, har till uppgift att tillförsäkra de sjöfarande, såväl sjömän 
som fiskare, samt deras enkor och efterlemnade minderåriga 

b&rn, dels årliga pensioner, dels tillfälligt understöd då de 

deraf kunna vara i behof, såsom etter skeppsbrott, i händelse 

af sjukdom, o. d . 

Instiftad redan at Colbert på l G6il-talet, men undertryckt 
strax efter, har denna kassa sedermera tid etter annan åter 

trädt i verksamhet. för längre eller kortare perioder. Regerin
gens penningebrist har i de fiest.a fall var it orsak till att kas

san gång efter annan måst upphöra med sin verksamhet. Sedan 

1791, då kassan återupplifvades enligt en lag af den 13:e Maj, 
. har densamma emellertid ständigt funktionerat och har till 

sina grunddrag föga ändrats efter sagde tid. Den lag, efter 
hvilken kassans verksamhet un regleras, är at d 11 Aprill881. 

Principen för kassan är, att hvarje sjöfarande, som seglat 
viss tid -~- för närYarande 20 år - till sjös , vare sig ombord 

å handels- eJler å örlogs-fartyg, samt vederbörligen inbetalt 
sina pensionsafgifter och fullgjort sin värnpligts- m fl. skyldig

heter, eger rätt att under sin återstående lifstid åtnjuta en viss 
pension, hvarjemte, i händelse af dödsfall, en pensionsberätti

gad enrollerads enka och minderåriga barn äfven ega samma 

rättighet. 
Kassering såsom olämplig till krigstjenst m edför icke för

lust af delegarerätten i kassa11. 
Vis:S tids - för närvarande 5 års -- aktiv örlogstjenst 

medför rätt till förhöjd pension. 
H vad delegarnes afgifter beträffar, äro de satta till ett 

minimum och betäcka blott ci7·ca en åttondel af utgifternas 

btalsnmma. 

Sina inkomster hemtar kassan : 

dels från deleganws af gifter ; 
dels af staten i form af årsanslag samt 
dels på sätt, som framgår af den här nedan införd:1 in

komststaten för 1896. 
Hvad de ofvannämnda afgifterna angår, så utgå de efter 

olika grunder för o l i k a klasser af clelegarne. En del betala en 

viss afgift per månad ; andra betala viss procent 3I lön, må

nadshyra och vinstandel, i hvad form deum, än utgår. 

Sålunda betala: 
a) H varje med flodfart eller flodfiske sysselsatta : 

patron . . . . . . . . . . . . . . J ,no francs per månad ; 

matelat. . . . . . . . . . . . . . 0,71> » " » 

no uice jungman) . . . .. ~ U, no 

?nOIISSe . . •. ~ . • • . . • • 0,2n '' » » 

b) Af de i kustfart och kustfiske sysselsatta, samt af kust-

lotsarue: 
eapitaine .. mait1·e eller pilates patron 3,oo francs per mån ad; 

officiwr mc11·inier eller patron . ~ . . . . 1 ,;;o >> » » 
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matelat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J ,2o trancs per månad; 
novzce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,75 » >> » 

nwasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O,no "> » >> 

c) Alla öfriga sjöfarande, deribland de med hafsfiske sys
selsatta, betala en årlig afgift motsvarande 3 °/o af sin samman
lagda lön, månadshyra och vinstandel. 

Ofvanstående afgifter beräknades för år 189ti skola in
bringa tillsammans l ,900,0UO francs. 

Såsom kändt är, fara ständigt ett rätt betydande antal 
sjöofficerare i kofferdisjöfart, merendels såsom befälhatvare å 
post~ och paketbåtar. Ehuru ej enrollerade och ej delegare i 
pensionskassan göres det emellertid ö 0, o afdrag å deras aflö
ningsförmåner i handelsflottan, hvilket afdrag tillfaller kassan. 
Dessa afgifter beräknades för 1896 till 18,000 francs. 

Kassans st.örsta inkomst är dock statsanslaget, som för 
1896 belöpte sig till ej mindre än \J,423,9U6 francs, och hvilket 
under de sista åren varit i starkt stigande. 

Kassans öfnga inkomster synes af följande: 
Tablå öfver inkomster: (m 189!5 års stat). 

Rymmares innestående hyresmedel ........... . 
Inkomst utat försäljningen af sjömansrullor ... . 
Uti la raisse des ge'ils de mer deponerade medel, 

ej återfordrade inom loppet af tre år ..... . 
Procent af strandfynd m. m ................. . 
Del i böter m. m. . . . ............ .. . ....... . 
Räntemedel af donationer . .................. . 
Kronoräntor m. m. tilldelade kassan . . . ..... . 
Öfverskott från föregående år . . . . . . . . . . . . . . 

Hvartill komma de förut ·omnämnde: 
Delegarnes afgifter ...............•.... . ..... 
5 °,'o af sjöofficerares löner m. m. under tjenst i 

handelsflottan ....•......••.....•..•..... 

ö,OOO fr. 
GO,oOO ,, 

200,000 " 
l ,uoo }) 

45,000 )) 
73 409 ., 

3,ti40,09l ., 
l ,086,Gil4 ,., 

l ,900,000 ') 

18,000 " 
statsanslaget . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . 9,423,905 )) 

Summa inkomster 16.454,009 fr. 
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Kassar1s för 1896 beräknade utgiftsstat. fördelas med nedan-
stående summor på följande titlar: 

Förvaltningsomkostnader . . . . . . .... ~ . . . . 440,60 J fr. 
Byggnaders underhåll m. m. . . . . . . . . . . . . . . 15,000 , 
Pensioner och fasta månatliga understöd... 14,458,000 ., 
'l'illfälliga understöd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l ,313,nOO ., 
Öfriga utgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223,409 , ____ __:_ _ __;_ 

Summa utgifter 16,404,009 fr. 

A.nm.: Uti ofvanstående "förvaltningskostnader" ingår icke 
kostnaden för l'inscnj1tion mal'itime' s myndigheter, utan blott 
den summa, som belöper sig för kassans central-styrelse med 
underlydande. 
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Äro samöfningar mellan armeen och flottan 

önskvärda; och i så fall , huru skola 

de lämpligen ordnas? 

Kongl. Örlo~smannasällskapets ttif1ing,-ämne Jör år JSD7. - N:o 1. 

Af löjtnanten Yid k. flottan F. Grahnt. 

"En viclstriicktare samverkan mellan flottan 
ol'h armcen. innan fiendens sjöstridskraftet' äro 
o;:;kacllig:gjorda, är illa anvlind kraft och kan metl· 
föra dC' ~törsta Yå<lor fUr landC't. 

-?l. 

Frågan om det mått af samarbete. som bör förefinnas mel
lan armeen och flottan, är i vårt land ,ingalunda ny. Visserligen 
har under gångna decennier, till följd at otaliga strider om 
flottans så att säga "vara eller icke vara," ett undanskjutande 
af förstnämnda fråga kunnat, konstateras. Men lika visst som 
det under svunna ticler visade sig vara af största vigt att noga 
afpassa samarbetet, lika visst är det, att denna fråga i en tid 
af relat~v pånyttfödelse för de båda vapnen har aktuel bety
delse. A elen svenska sjökrig,;bistoriens blad finnas för öfrigt 
inristade såväl hugnesamma som bittra lärdomar i detta hän
seende. 

Den uppgift, som nu föreligger, afser visserl igen icke att 
utröna, huruvida ef-,t ändamålsenligt .~amarbete mellan anneen 
och flottan existerar i vårt land eller icke; ej heller gäl~er det 
at~ afgöra, om elylikt samarbete i stort sedt iir önskligt. rry 
fragan har begränsats till den yttring af dylikt arbete, svm 
benämnes swnöfning mellan arme och flotta. Men då man lätt 
sammanblandar de olika slag at samarbett>, som kunna förekom-

ma, må det vara tillåtet, att i korthet redogöra för de sins 
emellan skilda yttringarne häraf. Ty utan en ganska noggrann 
distinktion i detta hänseende, löpe!' man lätt fara att fordra 
samöfning å verksamhetsfält, der den icke bör finnas, äfven
som att underlåta den der, hvarest den itr af sto1·t värde. 

Det torde då i f0rstone kunna betraktas såsom ett axiom, 
att den 1'ilctigaste proportionen mellan de anslag, som tillfallc~ 
Cmneen 0cl1 flottan, endast kan fixeras vid gemensam utredning 
och ständigt samarbete mallan de båda vapnen. Dernäst är 
det uppenbart, att de strategiska ,r;nmder, efter h vilka försva
ret gJ vårt land under olika krig:;lägön skall ledas, icke kunna 
ensidigt fastslås af representH.nter vare sig för armeen eller 
för flottan hvar för sig. rry härtill komma de3Sa represen
tanter i alla tider att sakna nödiga fackinsikter å områden 
tillhörande den "andra sidans'' vapen. Och än vidare; j u mer 
den allmänna värnpligtens ide Lir insteg bland vårt folk. desto 
vigtigare är det, att ett visst samarbete eger rum i 01·ga
nisatoriskt syfte: ja, erfarenhete11 har visat, att und erlåten
het i detta h~inseende medfört af;;evärda olägenheter. Härtill 
bör läggas det fält för samarbete, som heter anskaflände af 
för båda vapnen liknande eller enahanda krigsmateriel, och sist 
men icke minst bör slutligen framhållas den samuerkan under 
kriget, som kan anses önskvärd, och som i vissa fall förutsät
ter samöfning under vapenöfningar i fredstid. 

De verksamhetsområden, der, såsom ofvan antydt~, samar
bete mellan armeen och flottan är tänkbart, iLrO em.-:llertid 
iuke alla i lika hög grad egnade för egentlig samöfning. Ty 
så kan det ej benämnas, när ledande rniln inom de båda vap
nen öfverlägga om, vare sig elen rätta proportionen mellan 
armeens och flottans anslag, eller de strategiska grunderna för 
landets försvar i stort seclt, om nya organisationsformer eller 
om elen materiel, som för båda vapnen ~ir lika behöHig. l\Ied 
så mycket större s hi l kan man deremot tala om samöfninD" i b 

och iör den samverkan uw:lcr kriget, som må finnas ända-
målsenlig. 
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När man alltså till en början begränsar fältet för här om
handlade samöfning till hvad som fordras i och för den gemen
samma tjenstgöringen under kriget: har man ieke dermed ute
slutit alla andra områden än det: som skulle kunna karakte
riseras såsom vapenöfningar för truppen. Tvärtom innefattas 
häri ej mindre de förberedelser för kriget, som utgöras af pla
ner för vissa orters lokala fi)rsvar, jemte hvad man inom ar
nH~en beniimner {iiltijf'ningrtr, än äfven sjelfva krigs- 0111 (r'ilt
tjenst iJ/'niJ~.r;amr>. 

Om man nu antager, att samöfningar mellan armeen och 
tiottan hufvudsakligen böra afse senast specificerade verksam
hetsfält, gäller det till en bö1:jan att afgöra, till hvilken ut
sträckning dessa gemensamma öfningar böra företagas. Ett 
sådant afgörande kan emellertid icke fatta,; utan ett mera in
gående studium af elen föreliggande frågan , särskildt i h>ad 
angår de gemensamma krigsötningarne och föregående utbild
ningsarbete. Innan vi öfvergå till att stucle~·a förntsiittningarne 
härför, må emellertid med några ord beröras samöfningarne 
för uppgörande af planer till vissa orters försvar och samöf
ningen under fältöfningar. 

H vad angår uppgörandet at meromniimnda planer, är det 
uppenbart, att arbetet i fråga enelast kan uppdragas åt office
rare, hvilkas föregående tjenstgöring gjort dem stirskildt lämp
liga härför. Skulle alltså samiHning i detta hänseende vara af 
nöden, finge de gifvetvis. i hvad angår antalet cleri cleltagaucle 
personer, en mycket begriinsacl utsträckning; men att å andra 
sidan ett vidstr~ickt arbetsfält för dylika planers uppgörande 
verkligen föreligger, visar nogsamt det lifliga arbete i denna 
riktning, som under senare år pågått. Icke blott i och för 
Yissa orters fasta försvar har man förehaft dylik utredning, 
utan äfven under rlottans krig:>öfningar kunna arbeten af denna 
ar t si:igH.s hafva varit för handen. 

Skulle då verkligen dessa planer och fältöfningar kunna 
röna nl1got inflytande af samufning mellan arm,~ens och flot
tans officerare? 

- :l(Jl -

Yi hålla före, att så skulle ' 'ara förhållandet. 'l'y icke 
lärer det väl kunna bestridas, att exempel vis planer till en si ö
stads eller ett skårgårdsområdes beListande och inredande till 
försvar ,;kulle erhålla en mera allsidig utredning, derest samfälrla 
öfningar på platsen företogos at representanter för armilen 
och flottan, än om de uppgjordes af enelera parten utan elen 
andras hi1rande. J a, det är svårt att inse, huru t. ex. försvaret 
fö rmedelst trupper af en sj östa d med fortifikatoriska h j elp
:neclel skall kunna blitva rätt effektivL förr än detta försvar 
ö±vats och studerats tillsamman::; med det vapen, som n~lrmast bör 
känna den anfallandes resurser. Och hvacl (ältiJfi~ingame angå

7 

hah·a de för ändamål att åt deltagame gifva tillfälle att f;jr
v~irfva kännedom ej blott om elen terräng, som kan antagas 
olifva krigs;;kådeplats: än äfveu om rätta sättet att i denna ter
räng an vända tillgi.ingliga stridsmedel. Skt1Ile ~j då samöfning 
Yara värdefull, så snart terrängen i fråga är belägen \'lcl kusten. 

;,ren om samöfning mellan officerare i nu angifvet syfte 
vore önskvärd, huru skulle elen kunna anordnas? Derpå svara 
vi, att samöfningen skulle inledas med krigsspel 0ch komplet
tera~ medelst ,r;emensamma fi.iltrif'ningar. De närmare detaljerna 
vid dessa öfningar:; anordniug skola vi framdeles vidröra. 

Det slag af samarbete, som ofvan skildrats, berör emeller
tid endast officerskårerna. Helt olika ställer sig frågan, när 
det gäller att afgöra, om f)PIJWJWimmrt rapcnijfniniJiti' äro önsk
Y~i.rda eller möjliga, samt i sådant fall, huru de böra ordnas. 
I förstone må man då kasta en öfverblick öfver vårt försvarsvå
,;encles olika uppgifter, ty hvarje dylik uppgift kan tänkas 
ställa större eller mindre kraf å sagda vapenöfningar. 

Utan att blifva emotsagdt har, särskildt på senare år, mer 
och mer framhållits, att vårt förs\'ar i främsta rummet afser 
neutraliteten~ gf,ydrf. 

Då nu~ endast det ,·äl ordnade och öfvade försvaret 
ntgör ett verkligt skyeld för neutraliteten: kan man icke annat 
iln meclgifva, att äh·en för neutralitetens skydel iir utbildning 
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för kriget det enda riktiga, hvarföre någon särskild utbildning 
för neutralitetsskydd ej kan tänkas. 

Lemnar man nu åsido frågan om, ln·ilket af de båda sy
skonvapnen, som dervid lemnar den största garantien, kan man 
i allt fall icke annat iln medgifva, att den utbildning, som för 
sagde ändamål är den enda riktiga, är: utbildning i och för 
kriget. 'l'y endast det viiiordnade och öh·ade försvaret utgör 
ett verkligt skydd för neutraliteten och några särskilda vapen· 
öfningar i sättet att sl,ydda densamma kunna och böra icke 
förekomma. 

Detta om vårt försvarwäsendes första uppgift. 
När man emellertid förmiirker, att en afgihren neutralilet,; 

förklaring icke har stora utstgter att blifva respekterad, eller 
med andra ord, när man står inför valet: nmed oss eller mot 
oss/ framträder behofvet at ett lämpligt alliansföremål, d. v. r;. 

ett värdeiullt bidrag åt den allierade. ll1ed all sannolikhet 
blir detta en flotta. Dess storlek, dess grad af slagfärdighet. 
dess fart, d. ,-. s. det mått af öfning besiittningarne fått j emte 
materielens ti]]stånd, bestämmer alliansföremålets Yärde. Kunna 
då samöfningar mellan armt och Hotta öka detta värde: S\·a
ret härå är gifvetvis: - ingalunda. 

Närmast i ordningen bland försYarsväsendets uppgifter 
kommer den att förhiudra en fiendes intrilngande i landet. 
~ker nu detta inträngande i)fver landgränsen, kan graden af 
samöfning mellan armL~eu och flottan svårligen blifva af uågon 
betydelse. Gäller det åter det anfallssätt, för hvilket vårt 
land med största sannolikhet blir utsatt, nemligen elt inträn
_gande öh·er sjögränsen, d. v. s. ett lanclstigningsföretag, griinsa 

J u de båda f?rsvoarsgrenarn~s ''erksamhetsomräden intill h\' ar
andra: och v1d sadant forhallande kan sam Yerkan med största 
s],äl ifrågasättas. Huru skall clå arm~en bidraga till att hin
dra landstigningsföretaget och huru Hottanr 

Hvad armt'·en angår, kan man af många skäl icke germ-t 
tänka sig annat förfaringssätt äu de3s l~entr~rande till cie 
delar af Yårt land, hYilka med största sannolikhet bliha ut-

l' .-/ .. ' / /.r /i ; 7 //' (_J. . / l 
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satta för det direkta anfallet; j a, vår armees strategiska npp_ 
marsch måste till följ d ar landets läge och utsträckning före
tagas så långt från kusten~ att någon direkt beröring mellan 
dess hufvnrlkrafter och flottans mest tillbakadragna afdelningar 
icke kan ifrågakomma. Gifver mobiliseringen tid dertill, är 
det likvisst troligt~ aLt detachement framskjutas till närheten 
af vigtigare hamnar eller sannolika lanclstigni.ngsplatser, oeh 
att dervid en direkt beröring mellan afdelningar af hären och 
tlottan kan ifrågakomma. Armeens uppgift blir alltså nöc1-
vändigtvi3 att af vakta landstigningen, att från sin relativ t cen
tra la ställning förbida händelsernas utveckling till sjös. 

Flottan åter har så godt som uteslutande till uppgift 
att bevara sin handlingsfrihet ti ll den stnud transportA.ottan 
kommer, att med alla ti ll buds stående medel förhindra fien
den att skaffa sig etL oinskränkt herravälde öh,er det haf, som 
törer från landstigningsstyrkans embarkeringsort till landstig
ningspnnkten . J n större område af de vatten, som närmast 
omgifva fastlandet, flottan ~ir i stånd att försvara, desto bii.ttre. 

Vore det nu så, att flottan under fullgörandet af denna sin 
uppgifG hade behof af att stödja :;;ig på armeen eller att operera 
i sambanLl med densamma, skulle förvisso samöfningar i freds 
tid vara af stort värde. Vi våga emellertid påstå, att vår • 
Hotta nnder bemiiclanden att bevara sin handlingsfrihet, snarare 
har behof af att frigöra sig från fastlandets ornedelbara närhet, 
iin att eftersträfva densamma. Och än mindre har hon. behof 
af. att hii.rnnder träda i beröring med armeen. 

N u har man i samband med vår flottas u p p gift fijre elen 
ftentliga landstigningen uppställt krar å upprepade rapporter 
t ill olika delar af kusten om den fientliga landstigningsstyr
kans embarkering, dess marsch öfver hafvet, dess sannolika 
landstigningspunkt och mycket mera, allt i och Nr stora hög· 
kvarterets räkning. Intet är dock enligt vårt förmenande orim
ligare och mera ledande till nederlag än just detta kraf. Ty 
dess uppfyllande skulle förvandla våra fåtaliga kryssare till ett 
slags notisjägare med uppgift att inrapportera likt och olikt 

l 
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till andra än den ende, som är i stånd att sofra, sammanställa 
och vidare befordra dylika rapporter- elen embarkerade högste 
befälhatvaren öfver flottan. Och än mer: man har med denna 
kunskaparetjenst kombinerat det sjelfständiga kavalleriets ~jenst 
göring vid "den strategiska fronten", man har tänkt sig en 
lif:lig vexelverkan mellan detta kavalleri å ena sidan samt sig
nalstationer och kryssare å den andra, och på detta sätt trott 
sig tidigast möjligt erhålla visshet om, hntTest landstigningen 
kommer att ske. Vi hålla före, att detta betraktelsesätt är 
oriktigt. 

Utgår man nemligen från den grundsatsen, att fienden, 
först sedan dess flotta skaffat sio- oinskränkt herravälde å det 

t> 

haf, lwaröfver han tänker framgå med sina transporter, före -
tager någon större laudstigningsoperation, då måste man också 
erkänna, att tiden före landstigningen kommer att upptagas 
af en kamp mellan de båda flottorna om just detta herraYälde, 
en l;:amp, som under vissa strategiska och politiska förnts~itt
ningar, ocb under antagande af en rimlig styrka hos ;-år :tiotta, 
alls icke behöfver vara fcrtviflad. Huru under denna kamp 
tänka. sig någo~1 som helst vexelverkan, någon direkt beriiring 
mellan arme och flottar N ej, vi hålla före, att samöfningar 

·mellan armt- och flotta icke i minsta mån underlätta den sena
res, här ofvan vidrörda kamp för bibehållande af sitt oiu
s.Kränkta eller omt\·istade herravälde uf,·er ;-issa kustområden, 
och att härtom denna Yexel>erkan kan varda af skadlig natur. 
Ty h varje kryssare och h varje torpedbåt, som detacheras från huf
vudstyrkan för att träda i förbindelse med vare sig det sj elf
ständiga kavalleriet eller annat truppförband, minskar i betänk
lig grad flottans chanser att "fylla sin uppgift. Den är nemli
grm i detta skede af ren t maritim natnr. 

Skulle e-mellertid mot all fön~1odan flenden f(•retaga en 
större trupptransport öfYer hafyet, medan ännu vår {iotta exi 
sterar och har sin handlingsfrihet, blir hennes uppgift så myc
ket lättare. Henne tillkommer det då att med hela ~in styrka 
fortast mö j Ii g t anfalla transportflotta n. men icke kan dervid 
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graden af samöfning mellan armt· och flotta spela någon roll! 
Den förras vapenslag äro och förblifva bundna vid fasta lan
det. Och icke bör väl flottan vid detta anfall försvaga sig 
sjelf genom att afdela enskilda fartyg för att rapportera om, 
hvarest land;;tigningen kan tänkas ega rum. Detta vore ju 
att försvåra eller kanske omöjliggöra den ±lottan förelagda 
uppgiften - den fientliga transportflottans förstörande. 

Detta om landstigningsföretag och dess förhindrande. 
:;\~lan kan vidare tänka sig, att vissa skärgårdsområden och 

befästa positioner få sig tilldelade mindre afdelningar af den 
svenska sjöstyrkan. Och dessa positioner kunna väl tänkas 
blifva anfallna at fientliga sjöstyrkor, oberoende af hufnld
krafternas operationer. Vid detta mer lokala försvar måste 
gitvetvis afdelningar ur flottan och armeen träda i den mest 
intima beröring med h varandra. J a, det ;;ynes oss, som om 
just i detta fall ett vigtigt och ingal unda litet fält för samar
bete förelåge. Och särski lrit vigtig blifver frågan om samät
ning i en tid, då det maritima elementets inflytande, så väl 
å nya befästningsprojekt, som ,-id redan befintliga lmsttästnin
gar, är så litet, och då "kännedomen om de olika afdelnin
garnas stricls3ätt m. m. ömsesidigt är så ringa. 

Under de krigsöfningar i rleu inre skärgården eller vid 
befästa positioner, som på senare år företagits , har det blit
vit till fl1ll evidens konstateradt, ej blott att opererande sjö
styrkor kunna hafva det allra största gagn af till land;; sam
verkande afdelningar, utan äf\·en att detta gagn blir ganska 
illusoriskt med det mått af samöfning, som för det närvarande 
existerar. H vad som i detta hänseende kräfves, är ej så myc
ket samöfning under de egentliga samöfningarne med sjelh'a 
truppen, som tastmer inlärande af de skilda afdelningarnes 
striclssätt. ti.rvensom det mått af kännedom om den flytande 
materielen, att man under normala törhållanden ej må sam
manblanda vän med fiende, egen styrkas sign::tlering med fien

dens o. s. v. 
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:Med andra ord; här gifves verkligen ett fält, der samöf
nmg är önsklig, ett fält för samöfniog af så att säga lokal 
natur. 

Tanken, att samverkan mellan armeen och flottan skulle 
kunna förekomm<:t, jemväl sedan fienden föret::tgit en större 
landstigning och under oper11.tioner i det i.nrA af landet om
kring vissa vattenqrag, är ingalunda ny. När centralförsyars
principen stod på höjdpunkten af erkännande, egnades myc
ken uppmärksamhet åt en sådan samverkan. Och än i denna 
dag händer ej sällan, att man under krigsspels- och liknande 
öfningar förutsätter, att mindre afdelningar af flottan tänkas 
operera å de inre farvattnen. Nu kan det jn icke förnekas, 
att, om elylika samfälda operationer skulle varda verklighet, 
en sarnötning mellan armcen och flottan vore högeligen önsk
värd. Frånsedt en sådan eventualitet, synes det emellertid vara 
uppenbart, att dylik samöfning sk-.11le aflägsna flottan från hen
nes hufvuduppgift: neutralitetens skydelande och törhindrande 
af landstigning. Ja, samöfning af nyss antydda art skulle be
röfva flotum ett så stort mått af tid, krafter och penningar, 
att det hela måste betecknas såsom nästan outförbart. I de 
senaste årens program för fartygsbyggnad har ej heller någon 
materiel, afseeld för detta inre försvar, ifrågasatts; och i den 
mån äldre materiel blir otjenstbar, förfaller mer och mer en 
uppgift, som snart kan betecknas såsom historisk. Bland upp
gifter, h vilka förutom de ofvan antecknade tillkomma den sven
ska krigsmakten, äro äfven .tvänne ej ovigtiga: att förhindra 
brandskattning och blockad. 1\Ien då dessa uppgifter tillfölj el 
af sin natur helt och hållet falla inom det maritima området, 
kan naturligtvis samöfning mellan arme och :fiotta i dylikt 
afseende aidrig ifrågasättas. 

- :1V7-

Vi hafva i det föregående genomgått de olika uppgifter, 
som kunna tänkas förelagda den svenska krigsmakten, och 
granskat behofvet af samöfning ur de synpunkter, hvilka 
härvid uppställts. Dessa uppgifter hafva hittills betraktats så-· 
som af uteslutande de(ensi v natur; o c: h förnekas kan j n icke,. 
att för närvarande anledning till annat antagande icke före
finnes. :.\len krigsmakten öfvcts icke endast för morgondagen, 
och visst ä,·, att en offensiv uppgift för den svenska krigo:mak
ten icke ligger utom mö j tighetens gränser. Då emellertid vid 
sådant förhållande armt!ens och flottans operationer väl näppe
ligen komme att föra de båda vapnen i beröring med hvar 
andra, knnna vt under studerandet af samöfningens förutsätt
ningar lemna en dylik eventualitet utom r~ikningeu. 

Af det o±van sagda framgår ej mindre, att vi anse, ett 
visst samarbete mellan armeen och flottan vara högligen önsk
värdt, men att samöfniug bör företagas endast mellan de för
svarskrafter af armeen och flottan, som i krigstid äro afseelda 
tiil vissa skärgårdsområden,; och befästa positioners försvar. 
Vi hafva äfven uttalat såsom vår åsigt, att samöfning i form 
af strategiska krigsspel och gemensamma fältöfningar för repre
sentanter för de båda vapnens staber är af behofvet påkallad. 
Det återstår endast att redogöra för, huru dessa öfningar böra 
ordnas. 

DP strategiska krigsspelen böra för läggas till hufvndstaden 
uneler vintermånaderna; deras ledning ötverlemnas lämpligen 
turvis åt någon af afdelningscheferna i generalstaben och flot
tans stab. Till deltagande i öfningame kommenderas office
rare ur de nyss nämnda staberna ätvensom ur fortifikationens 
stab. I generals- och fortifikationsstabernas fältöfningar del
taga sjöofficerare, exempelvis tvänne, lwarje år sagda öfningar 
beröra det flytande törsvarets intressen, och i analogi härmed 
kommenderas officerare ur förstnämnda båda staber till delta
gande i flottans krigsöfningar. 
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Vi hålla före, att på detta sätt. ej blott sakkunskapenskali 

blih·a lämpligast möjligt representerad under de olika öfnin

garne, utan äfven en för alla parter värdefull inblick i de 

olika vapnens resurser erhållas. Och särskildt må här ännu 

en gång framhållas den stora vigt det ligger uppå, att rekog

noseringar i och för anordnande af befästningar Yid knststä

der icke företagas utan att det sjömilitära intresset blir repre

senteradt och så att säga samöh·adt med det landtmilitära. 

Huru skulle åter samöfning mellan vissa afdelningar nr 

armeen oeh flottan i och för skärgård"- och positionsförsvaret 

kunna a11ordnas: Att dylik öfning icke är .så synnerligen lätt 

att i praktiken anordna, kunna >i taga för gitvet. Härtör for

dras nemligen i första rummet, att den korta tid: under lwil· 

ken våra värnpliktige öfvas, tillåter, att kontingenter ur ar

meen och flottan samtidigt deltaga i krigsöfningarne. Eller 

med andra ord: man måste fur hYarje år söka afpassa de tid

punkter, då beväringsmanskapet Yid h;irens och flottans olika 

afdelningar erhållit tillräckligt underlag i sin militära utbilrl

ning, d. ,., s. så att deu ifrågasatta samöfningen icke inYer

kar störande på andrr. lika Yig'tiga Cnskemåls uppfyllande. 

Visserligen hafva slika öfningar utfl!rts (år 18!)4 Yid Oscar

Fredriksborg), ehuru ej -v·id det tillfället Yärnpligtige till 

större antal deltogo i krigsöfningen. l\Ien fråga uppstår lik

vi~st, om planlagd och tl1'1ir;cn återkommande samöfning af 

antydd art icke, såsom nyss nämndes, skulle km1na inYerka 

hämmande på andra öfningar , som kunna anses Yara tin Yig

tigare. 
Furutsatt att antydda sd.righeter kunna öh·eninnas: bord!'~ 

samöfningen i främsta rumt-ilet a~se oevakningstjenst, strid:> · 

skjutning från land mot rurligt mål och från båtar mot trutJ

per 1 land jemte annan öfning, hYars nödYändighet blir på

pekad af fingerade anfall mot ocl1 försyar af skärgårdsposi

tionen i fråga. 

+:-
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I det föregående hafva vi framhåll it, dels att ett behof 

af samöfning mellan armt·en och flottan verkligen förefinnes. 

och dels 'under genomgående af vårt försvarsväsendes olika upp

gifter sökt begränsa de områden, å hvilka ifrågavarande öfning 

kan vara önskvärd. Skälet, hvarför en dylik begränsning är 

önsklig, hafva vi i det fi.iregående så tydligt pointerat, att ett 

upprepande deraf icke torde vara af nöden . Kasta vi då er:. 

återblick på de resultat, hvilka framgått ur denna studie, 

finna vi förnämligast tvänne områden, inom hvilka samöfning 

är önskvärd oc~1 nyttig. 

Sättet för dess utförande fimm vi äfven i hufvudsak an

gifvet. l\fen icke nog härmed . Vi . tro oss äfven hah·a visat, 

hurusom lrrafvet å allmiin samöfning mellan arm~ och flotta 

saknar verklig grund, ja, hurusom en alltför stor utsträckning 

af samma öfning skulle skada landets fursvar i sin l1elhet i långt 

l1ögre grad än gagna detsamma_. 'l'y vår kustflotta'> lösen må 

icke vara kiinning merl fors raret till lruuls utan kiinnin.r; med 

den fientli,r;a flottan. Det är ej invid fastlandet hon bör söka 

sitt skydd: det är im·id det yttre skärgårdsbandet och i sin 

handlingsfrihet. 
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Om sårades transport i flottans fartyg 
och huru denna bör ordnas för att under strid 

kunna uppfylla sitt ändamål. *) 

Huru ''de sårades transport11 var ordnad ombor-d vår 
gamla flottas fartyg, är oss icke bekant. Underrättelserna om 
den navala sjukvården från elen ticlen äro i allmänhet mycket 
knapphändiga, och ännu färre äro meddelandena om den sär
skilda detalj deraf, som i vårt nuvarande reglemente fått nyss
nämnda rubrik. Så mycket är emellertid visst, att sjukbi'imr 
funnos upptagna på de gamla fartygens inventarielistor, och 
deraf kunna vi med temligen säkerhet sluta, att en viss upp
märksamhet redan på den tiden egnades saken ifråga. Hurn 
sjelfva transporten var ordnad, om den verkställdes af dertill 
särskildt delt och öf vadt manskap eller om den utfördes endast 
af dem, som vid förefallande behof såsom under drabbning, 
vid olycksfall o. s. v. närmast voro till hands, det veta vi der· 
emot icke. ?raktiskt taget kan detta också vara oss likgiltigt. 
De gamla lini.eskeppen med sina breda däcksluckor, sina lång
samt sluttande trappor och sina vida, rymliga däck, som nästan 
hvart och ett utgjorde ett litet slagfält för sig, torde hafva er
bi u dit föga svårighet för ordnandet af denna transport, h vilken 
i dessa fartyg borde kunnat förs iggå nästan lika lätt, som en 
sådan transport eger rum på land. Helt annorlunda är för -

*) Yttmnd.o til l Högsto bofälhafvaeon, afgifvet af lodamoten A. Rudberg 
i egonskap af stabsläkare p~L 1807 åes kusteskader och nppliis t i Kong\. 
örlogsmannas~lllskapct vid ~ammantrildo 11. :3 ~ovemb . JR!H. 
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hållandet med n/m dagm·s pansarskepp; dessa haha en helt 
annan skapnad och ~Lro till konstruktion och inredning så 
olika de gamles, att vi vid ordnandet af denna detalj helt visst 
af de senare icke hafva några lärdomar att hemta. 

Det är icke desto mindre af intresse att veta, att de qmnle 
egnat uppmärksamhet åt denna fråga. något som deremot 
icke alltid kan sägas varit förhållandet med oss, der denna 
detalj under en anmärlmingsvärdt lång tid nästan helt och 
~ållet fallit i glömska. En ansats att systematiskt ordna den
samma gjordes visserligen !879, då sjukbär af ny konstruktion 
äfvensom en tmns]Jortstol (Tyska marinens) anskaffades i afsigt 
att ~jena som modell för förfärdigandet af flere sådana att an
vändas inom vår marin, och dessa nya transportmedel med
förd es till och med på fregatten Yanadis' Medelhaf,;expedition 
18S0-1881·:·:·J, hvarunder öfningar uti deras användande uppre
l)ade gånger och med mycket tillfredsställande resultat anställ
des, hvarjemte äfven ett regulativ för ordnandet af sjelfva 
transporten ombord utarbetades. Detta regulativ vann den år 
1882 sammanträdande >> komitens för ordnande af .:\1arinens 
Sanitetsväsen >> bifall och blef såsom dess förslag oförändradt 
intao-et i komitt'·ns Betänkande till Kongl. Maj :t. Men dermed o 

tycktes också för lång tid frågans vidare utveckling hafva af-
stannat. Uti de närmare lO() st uppbördsläkare-rapporter 
från expeditionPrn~ årAn 188~-l89G, som jag haft tillfälle att 
genomgå, finnes nemligen icke en enrlu .c;ån.r; omniimnd( att 
något af dessa transportmedel ombord å fartygen medförts, än 
mindre att några öfningar med desamma blifvit anställda. -
Till jemförelse må här i förbigående nämnas, att i Tyska ma
rinen under hvarje expedition öfningar med sårades trans
port verkställas en gång hva.rj.e vecka. 

Så stod frågan, då 'luder kusteskadern !896 dåvarande stabs
läkaren af högste hefälhafvaren affordrades yttrande om de {t f,r;dr
der, hilka böm ridtagas rlels fiir trrmsport af under s/'J·itl ·''rt)'(lr/e 

*) 'l'i1bkr. f. l\lilit. Helsoni.nl 188:2- 8:1. 



omuunl ä flottan~ frtd!J.IJ uclt rlels fur rttt å l:sta klass pan~ur

utdar kunna be1·edn skydrlarZ plats /lir rån/ af' säm~'e, hvarjemte 

äfven Kongl. Marinförvaltningen för att befordra frågans ytter

Jio·are utrednino· anmodade Stationsbefälhafvaren i Carlskrona to ,., 

att efter Fältläkarens hörande inkomma med yttranrle och för

slag rörande de nämnda punktorna. 
Uti de yttranden, som med anledning hiiraf afgåfVos, fram

hålles öfverallt oc~1 med rätta Je stora svårigheterna för att 

icke säga omöjlig11eterna utaf att å pansarbåtarne 8cea. G'uta 

och 'l'hule, der hvarj e M ven minsta område är upp taget för 

sitt särskilda ändamål, kunna bereda skyddad och himplig 

plats ±ör vård af sårade, hvarjemte tillkännagifves, att på grund 

af dessa förhållanden något förslag till åtgärder i berörda hiin

seencle icke kunde af dåvarande tjenstförrättande Stationsbefäl

hafvaren afgifvas, ~ifvensom uttalanelen uti en del af dessa 

yttranden göras i den riktning, att någon transport af sårade 

under strid icke är utf(irbar, utan förordas såsom lämpligt och 

förenadt med de minsta olägenheterna att låta de sårade ligga 

orubbade (1var på valplatsen till efter stridens slnt. 

Genom dessa yttranden synes frågan nmnit i aktualitet, 

enär högste befälhafvaren för 1897 åcs kusteskader upptagit 

elensamma till förnyad behandling och framställt densamma 

till stabsläkarens yttrande. 

J nnan ett sådant kan afgifvas, synes emellertid vara nöd

vändigt att först afgöra, hurw:irla en förfi.tJtfnin.IJ af' särade un

der st rirl rerkligen bör ega non, el/ er om detta lr'im ]il iyare bu!' 

liJijJSlcjutas till efter .stri,/ens slut. 'l'y skulle detta senare vara 

händelsen, så kan ju transporten af sårade och döda försiggå 

på vanligt sätt utan att några särskilda åtgärder utöfvtlr de 

Yanliga dervid behöfva ifrågakomma. 

Erfarenheten har emellertid visat, att fiertalet af de sår, 

som under senaste sjöstriderna tillfogats, varit s. k. granatsår, 

h vilka oftast ii ro förenade med svåra blödningar, och för sår 

af sådan beskaffenhet är tydligt, att elen tidslängd, uneler hvil

ken de sårade måste ligga oförbnndna, är för deras lif af ytter-
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sta vigt. Att nu afgijra, huru länge en sjöstrid i våra dagar 

kan fortgå - ty så länge skulle ju de sårade ligga utan vård 

-- ilr naturligtvis mycket vanskligt. Visserligen har man sagt, 

att en sådan strid numera endast kan fortfara en jemförelsevis 

kort stund, enär effekten af nutidens projektder är sådan, att 

enelast några få skott afgöra fartygens öde. De senaste sj ö

slagen hafva emellertid icke fullt konstaterat denna uppgift. 

::)triderna vid Lissa··:· ) och Yalu gingo icke så särdeles hastigt 

f<'n·bi. Den förra varade i 4 timmar! och den ~enare fortfor 

från kl. 12 t. 50 m. till kL o t. 30 m. på eftermiddagen! en 

visserligen i och för sig icke 8å lån)!; tid, men dock i alla fall 

tillrilcklig för att iifven mindre svårt sårade derunder kunna 

hinna att förblöda. Vidare har man påstått, att den .. förvir

ring och oreda:\ som uneler en strid alltid uppstår, skulle lägga 

hinrler i vägen för orclnandet at en sådail tran><port. Detta 

l-:an väl vara möjligt, men då t. ex. uneler Yalu-striclen vakt

hatvande officeren å C hen-Ynen·:·: .. ·:) m id t under skottvexlingen 

helt lugnt kunde taga fotografier af sjöslagets olika faser, så 

synes oredan icke varit större, ~in att förflyttning och vård af 

de sårade ombord mycket väl derunder kunnat försiggå. Slut

ligen har man också sagt, att i följd af projektilernas oerhörda 

verkan de sårades antal skulle blifva .,.,(, sto1't, att det föga 

skulle löna mödan att under pågående strid söka åstadkomma 

en transport, som i alla händeher måste blifva otillräcklig. 

J a, detta skulle j u också kunna anföras såsom skäl, men utom 

att erinra derom, att, äfven om icke rilla sårade kunde hinna 

±i.irbinda,;, det i alla fall vore en stor vinst för lz vm· otlt en, 

som genom en skyndsam behandling lmnde räddas, må här 

anföras, att i slaget vid Y aln mängden af såradfl icke på långt 

när var så betydlig, som man kunnat, hafva anledning 

förmoda. De sårades antal i detta slag uppgick nemligen till föga 

mer än G 0, o af besättningsstyrkan och var ungefär lika stort 

*j Atllmoyr: Der Kl'icg Ö~tcnci<'hs in d. Adria., l'ola. !.lG. 

" ) Ekslriim: Kri~et mellan ,Japan och Kina. Stklm. \!7. 
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å japanesernas som å chinesernas sida. De flesta fartygen hade 
endast några få sårade, ett par hade ingen, och blott ett enda 
(Matsushima) hade ett större antal. Att döma at förhållandena 
under Yalu-slaget, som ju försiggick mellan fullt moderna 
krigstartyg och väl skulle kunna uppställas såsom typ för elt 
lllodemt sjöslag, synes sålunda allt tala för, att transport och 
vård af sårade under strid både kan och uör ntföras. 

Men oafsedt allt detta synes det ä f ven ur ren praktisk syn· 
punkt icke kunna tillrådas att låta de sårade och fallne uneler 
strid ligga c1var. Del;; ligga dR med sina kroppar i vägen för 
dem, som handtera kanonerna, och hindra kanonbetjeningen i 
dess vigtiga arbete, dels måste det hos denna i hög grad 
verka ängslan och förstämning att se sig omgifven at sårade 
oeh döende kamrater samt höra deras qvidan och jemmenop. 
och detta just i det ögonblick, då den sjelf som bäst är i behof 
af eggelse och uppmuntran till mod och uthållighet. SintJigen 
- last but not ]east - bör väl här icke heller alldeles lemnas 
å sido den menskliga url?'mhm·ti.r;lwtcn, som väl här kraftig-are 
än någonsin med befallande nödvändighet ropar om bistånd 
och bj el p åt nödställda l i kar. 

Monsieur !.'otl!rtrd. Frankrikes mest berömde marinläkare, 
säger härom i sin Chirurgie navale: nL·acticn du combat, les 
dea;tts eauses par le feu de l'ennemi, eausent toujours un certain o ) o 

desordre r1ue la pr~sence des bless~s vient augmenter enuore. 
Il faut de toute nl~cessit·~ les faire clisparaltre du ]JOnt et du 
batteries qu.ils encom b rent. O e n· est pas seulement c• n e r1uestion 
d'humanite, leur pr~·sence nuit anssi aux: mann•vres de l'artillerie 
et produit Je plus fåchenx effet sur le moral de leurs camaracles. '' 

Om pligten och nöd•ändigheten att äh·en under strid ordna 
och utföra en tnmsport at sårade till för dem lämpligt ställe 
kan alltså efter mitt förmenande icke råda mer än en mening. 
Men lum'f11iin skola de då förflyttas, och lnmt skall transporten 
försiggå'! 

Då högste befälhatvaren begär yttrande om de lttgän ler,. 
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smn bäm färeta.r;a.~ för att å l:sta klassens pansarbåtar kunna 
bereda skyrldad plats för vård af under strid sårade, synes 
högste befålhafvaren förutsätta, att någon sådan plats för när
varande i de respektive fartygens nuvarande tillstånd icke 
finnes att tillgå. Denna förutsättnings riktighet måste också, 
så vidt den angår pansarbåtarue Srea, Göta och Thule, efter 
den undersökning, som gjorts, tyvärr till alla delar bestyrkas. 

Visserligen har å de begge förstnämnda fartygen pr·ess
numnet föreslagits såsom lämpligt till förbinderiplats, men 
detta har väl hufvudsakligen skett af det skäl, att detta rum 
är pansarskyddadt och jemförelsevis fritt och ledigt samt er
bjuder å de på pre!;'sarna anbringade britsarna icke så obetyd
ligt utrymme för de sårades mottagande. Så långt medgifve<; 
också mycket väl pressrummets lämplighet. Men har man en 
gång passerat dem väg, som leder till pressrummets djup_. och 
praktiserat sig fram genom dessa många och smala dörrar samt 
trånga och krokiga passager, och · ännu mer om man försökt 
att med en sjukbår, om också tom och ai små dimensioner, 
bana sig väg genom dessa trånga gångar, skall man snart 
finna, att transporten af sårade till detta ställe måste vara för
·enad med sådana svårigheter för att icke säga faror, att den 
nästan måste betecknas såsom outförbar. Har man dertil1, 
under det de hydrauliska pressarna äro i gång, vistats i press
rummet och erfarit det olidliga buller och oväsen, de förorsaka, 
eller under någon stund inandats den qväfvande och heta luft., 
som der alstras, då dörrarna äro stängda - och det skola de 
ju under strid alltid vara - så skall man snart finna, att 
pressrummet är en plats, som nästan är helsovådlig för friska 
och ännu mindre kan vara lämplig till sjukrum för sårade 
och döende. Kommer så härtill, att pressarna under gång 
ofta måste omses och smörjas, hvarvid britsarna måste upp
lyftas och de sårade sålunda rubbas ur sitt läge, äfvensom 
att de maskinister och eldare, som sköta 25 cm. lavettagens 
hydrauliska pumpar, under strid hafva sin station i de~ta r um 
och genom sin närvaro ytterligare förskämma Juften och in-
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kräkta på utrymmet, så äro dessa förhållanden faktorer, so m 

äro egnade att ännu mera öka pressrummets olämplighet till 

förbinderi p lats. 
1 pansaroåten Thule har torpedrummet föreslagits såsom lämp

ligt för detta ändamål. Ätven detta är pansarskyddad t och i fråga 

om utrymmet någorlnnda tillriickligt till förTaringsplats för så

rade. l\Ien Jtyad som här nyss sagts om pressrummet giillcr också 

i hufvudsRk om torpcdrummct, och detta framför allt i. fråga om 

transportviigama och luftbcskatfcnhetcn. Afvcn till torpednunmct 

iir viigen lång och besvärlig; den leder genom 6 il 7 dörrar och 

genom åtminstone en trång passage samt erbjuder för transporten 

af sftrade precis samma, om icke iinnu större svårigheter och faror, 

som viigen till pressrummet Den omständigheten, att under strid 

alla dessa dörrar på viigen dit måste hållas stiingda och endast i 

uödfall få öppnas, ökar iin nu mer svårighetcma för transporten, 

på samma gång den hindrar l!lfttillträdet och gör 8tt hopande af 

sårade och döende i detta för luft så föga tillgiingliga rum i hög 

v;rad vådligt och ödesdigert. 
Man har iifYcn föreslagit att genom upptagande af en 

lucka i gunmms- eller trossbottensgolfvet bereda ,;ig tillträde 

till en eller flere derunder liggande celler och der anordna för

hindcriplats. Hiircmot måste dock invändas, dcb att dessa celler 

icke iiro pansarskyddade - dc ligga blott under vattcngfmgcn och 

iiro föga mera skyddade än hvarj c annan plats inom fartyget -

dels också att dc iiro så låga, att utrymmet blir för iindamålet 

alldeles för otillriickligt, hvarjcmtc lnfttilltriiclct till desamma full

komligt saknas, iifvcn,-:om att ventilation iir fwårt, nästan omöjligt 

att der åvägab ringa. 
.\hen andra platser hafva blifvit föreslagna, så:oom nunmet 

fri1' änqspel- och lysmaskiner m. fl., men hafva befunnits för iin

damålet lika oHimpliga, och man torde såsom gcncrclt omdöme 

kunna påstå, att i dessa fartyg år hvarje område så bclamradt 

och så upptaget för hvart sitt ii.ndamål, att det helt visRt aldrig 

kan blifva tal om att inom den pansarskyddade delen af desam

ma anordna en lämplig och 1mssande plats till fiirvaring och 
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,·ård af uneler strid sål'ade. En sådan plat:,; kan icke, ~i.fvcn 

i rymligare fart_,·g, provisionelt anordnas, iin mindre iir detta möj-
1" t . o l ]• 1g ntL en sa mmptLCCrad mekanism som våra l:sta klassens pan-

sarbåtar, utan måste en sildan )ilats alltid på förhand planeras 

och ingä uti sjelfua plrmon för fi:tl'tyr;ets byqgande. Så sker det 

ILti italienska ma1·incn och så uti den engelska, och sedan 1890 

iir det iihcn inom franska flottan·;:·) genom ministerialorder anbc

falldt, att det vicl uppgörandet af ritningar till n_m pansarfartyg 

;.:ka ll iakttagas, att utom skeppslasarettet iifycn en rymlig, ven

tilerbar och om möjligt liitt tillgiioglig plats för mottagande af 

under :;tricl sårade blifvcr inom fartygets pansarskyddade del an 

ordnad, b·ilken order sedermera så vidt jag not ~1lltjcmt tilliimpats. 

D;'i. sålunda dc stora m;~rincrna med sina rida, rymliga krigs

;.;kcpp för att cga C ll såclanr)lats sett sio· nödsakade Yidtao·a så-
·~ o o . 

dana [!tgiinlrr, så iir upp<~nbart, att vi i n'lra jcmfii rclscvis 8 mr/, 

pansarbåtar, der utrymmet så betydligt i11kräktas af alla dessa 

olikartade apparater oeh maskinerier för fartygets mångahanda 

funktioner, icke kunna viinta oss finna, att en fri, öppen och pan

o;arskycldad plats för dc sårade tillfiilligt\·is skall nra att tillgå. 

Det blir hiir så mycket nöd\'iindigarc, att vid uppgörandet af rit

ningar till nya fartyg <If denna cert plats till under strid sårades 

fiin·aring och Yård tages med i beräknino-c;1 ingår i fartyaets all-
~ o J • o 

miinna plan och ickC', såsom hittills yarit fallet. lemn:1s alldeles 

utan afscenclc. Vigten o<.:h belwfvct hiiraf kan icke nog kraftigt 
framl1ållas. 

Dil emellertid å pansarbåtarnc Suea, Göta och Thule någon 

liimplig plats för sårade ieke inom fartygen~ pansarskyddade del 

kan åstadkommas, och plats för sårade i alla hiindelscr måste 

ntra att tillgå, stL förefinnes ingen annan utviig ii.n att födiigga 

denna plat;.: på annat liimpligt stii ll c, iifven om detta icke skulle 

åtnjuta fullständigt pansarskydd. 

Fiir att, med uppgifyandc af denna egenskap, utröna, hvilken 

plats ·- utom s j ukhytten, som j u alltid i första hand skall tagas 

") Jan : Serv ice des blc::;ses pendant Je ~ombat; Paris 9-l. 
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i anspråk -, som å panoarbåtarm· f:heu, Göta uch Tlwle \'Ore 

den för iindam!Het mest liimplig'a, har ytterligare undct·sökning 

gjorts å dc:-;sa fartyg dcb pil \·m·h·ot i Carbkrona, del~ !'t dc 

bcggL' senare unrl er g~u1g, hYarj cmtc iifvcn uppbör(bliikamc å dc 

sistniimnda fart_\·gcn på anmodan inkommit med yttmndc i. iimnet, 

lwarjcmtc dc å nyHsniimnda fartyg anstiillclc ofticcnn·na~ och in

gcniöremas mening inhc.:mtats. Alla:; ;\sigtcr s:unmanstiimllla der

uti; att ä SL·ca, Uv/a och Thule iir det tnulitionella gunl'llli/!Jiet 

den till furbiwle1'i- ocli opemtionsplats fur unrle1· strid sämdc 

liimpl-igo.ste platsen, ll\·ikt•n åsigt ocks;t öhcronsfiLiimmcr med den, 

som departcmcntschcf(•rna i Cml,..krona i sitt _Yttrande till stations

befiilhafvareu uttalat. G tuJrummct åtnjuter förticlen att y ara lju,.;t, 

rymligt och Yiil yentilcraJi, fritt från langningsman skap och annan 

oro sallit jemförclsc\'i:o Jiitt tillgiingligt för tmnsportL'll. Det iir 

visserligen icke pansarskycldadt, men denna oliigcnbct torde Yiil i 

nåf':on mil n neutmliscras derutaf, att dc å ömse sidor om gun

rummet belåglla bytterna uwcl ;;ina stoppade och andra möbler, 

madrasser, sängkliiclcr, viiggar etc. mitste [ttminslolll' mol pit Uin!fi'e 

~l'f'tl'mcl och fr[uJ -''Car;are pjcscr af,.:kjntwt projektiler ansc·s lemila 

dl icke så alldeles obeaktansYiirclt skydd. HumyiJa detta senare 

l:'bdk k11nna ökas genom att Yid luigstillfiill(• utfylla slaggången 

mellan h:vttcma och skcppt;sidmt med sandsiicbtr, korksl.;,ih·or eller 

annan sk _Yddalldc bekbdnad, ln·ilkct förfaring:-;siitt uppgihes nå

gon gång vara an\'iindt i andra mariners fartyg, Jcr(JIIl Rak1mr jag 

tillriicklig fackkmtRkap att yttra mig, mun anser detta \·isst icke: 

Yara otroligt. 

En ohigenhct, som gunrummetiO an\·iindandc till förbincleri

plat::; medför, kan jag icke lcmna oanmärkt, och det iir det :-;tii

ran<.lc inkt'iiktande det föranleder på offiecramc·c; (Jillr;tdc. En of

ficer, som Yiil alltid leder en stönc eller mindre del af Rtriden 

och biir dess tnuga ansnu·, bar gifvctyis efter den tuecltagaudc 

kropps- och sjiilsspiinning, hvari han uneler striden befunnit s ig, 

ett naturligt bchof af hvila, hvilkcn det yore en grymhet att be

röfva honom. Genom gunrummet!> disponerande för n.r,;sniimnda 

iindamill har man sagt, att drtta dock skulle bliha fallet. Men 
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så behöfvcr vi,.;st icke ske•, ty mecl !;llnt'umnwts användande till 

förbinderi plats ~i r icke afsi ,gtrn att på något sått taga hytterna i 

an;.;pråk, utan rndast sjel-fva gunrummet, och detta blott under 

den t id sjeJfya :-;triclrn pågfu·. ~:~ Fmart stri<len iir slut, Grh till

fiillc t ill C\·akucring ii r miijligt, sblll sildan ofö rtiifyadt \·erk

~tiillas. 

Dcmu1 olägenhet iir \·i s"cdig-en myckd afse\'iinl och förtjenm· 

tillbörlig hiins_m, framför allt, orn någon annan platR inom farty

get funnes att välja pil, men clå v id fartygens planliigp;ning an

skaifandet af sildan j) la bi af någon anlednin"' blihit förbisc(lcl, och som 
~ "" 

sagdt, en fi'n·bintlrriplat:; nöcl\'iincligt nul,.,·te finnas, t\·rkar jag flock 

ieke undrr niirvarnmle fi>rhilllanclrn hcmstiilla, rdt 11 pansrtrlJitlarne 

8rea, Oöta och Thule _r;unnumnet bPstiimmes till fvrbiurle~-i- och 

OJWI'ationsplflts fijr under gfrirl sänulP. 

På pansarb:lten Orle?~ råder h·ekli<rtvis !'tt biittrP fii rh :lllandc. 
" "" 

Det· flntws nrkligen c·tt stiilk, f'Om riitt Yiil liimpar ,.:ig till för-

binderi- och fiirvaringsplats för ,.:åraclc, ncmligcn den s. k. alctra 

ton~kwnmrwen. Denna iir till alla delar brliigrn inom fart:·gets 

pansarsk:,dchJCle del, den iir · temlig!'n liitt tillgänglig för transpor

ten, ligger niir:1 apotd.;:s- och ;.;jukhytten, iir jemförclseyis sval 

samt har utrymJJJe fiit· 10 :\ 12 kojer. Luften uti elensamma iir 

\·isserligcn för niin·arande icke så tillfrcdsstiilhmdc, men genom 

rtnbrinpanr{e rtf' ett fHU' 1:entilatm·er kan (lcnna liitt förbiittras. 

För att kunna anviiJI(las för detta iindamål bör iifvcn liimpligt 

antal hakar för kojPrna i diieksbalkama anb ringas ähcnsom Yat

tc nlccln ing med droppskål anordnas. Ett portativt, enklare opera

tionsbord (armeens modrll) iir också brhöfligt. Sålunda ntrnstadt 

liimpa t· sig detta stiillc mycket viil till förb inclcri- och operations

plats. Dess enda oliigcnhet iir det jemförel-;evis ringa ntrymmet 

- det borde kunna lemna platR för minst 6 °jo af besiittnings

st,Hkan -- llH'll denna olägenhrt uppviiges till fullo af Jen vig

tiga ('grnskapcn, att det iir pansarskydcladt. 

.Tag har sålunda all anledning hcmstiillrt, att ä pansarbåten 

Oden den aktra tornlcwmwr rPn begtii.mmes till {vrbinrferiplats. 

H vad Ci-<kadrrns i)friga fartyg b0triiffar, så ii ro de alla opanR-
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radc, hnu·före det inom dessa naturligt\'is icke kan bli fr:'iga om 

att finna något skyddad! stiill c till förbindcriplatR. Man f:l r der 

blott t ill se att öfriga \'illkorcn för densamma bliha, f-:[1 g dt m iij 

ligt iir, tillgodosedda, ncmligcn att förbindcriplail!:icn iir liit t till

giinglig för traneporten, rymlig, ljus och Yiil ycntilerad. 

f\ tnrpcdkry;;;sarcn Ö rne1; ii r~ 1mrl e ro ffi ce1·sk01porrtLPrnas ?i/C.'<.,'-
1'U1it den plats, som biist uppf~·llcr dessa Yillkor. J )dta iir be

liigct strax akter om trossbotten, skildt fr:'in denna gen m n en med 

tvenne O\'uliira dörrar försedd Yiigg och aktcmt komm unice

rande med underofiicrrarna;;; messrum. Viigen till niimnda korpo

ralsmoRs lrclcr direkt ned från cliick o·cnom en tra1111a bctl·clliot 
b ' ~ ~ 

rymligare iin cHiekets öfrig<l trappor, h\'arj emtc liiget iir miclskepp,.; 

Qch s:'i centralt som möjligt med hiins~·n till fnrtvgcts lika bc

styclmiug för och akter samt besiittningC'ns fördel ni ng \·id den

l'lamma. Messen iir lju;;; och luftig, taek \'are ohanniimncla ned

gång, äfvenRom Ycntilemd genom tnkn:ntiler, ligge r niim sjuk- oeb 

apoteksh~·ttcn, iir uneler Yanliga förhfil landcn ej synnerligen nmu , 

ehuru t cmprraturcn Yi<l eldning- med 4 pannor och under Yal'lll 

sommardng kan uppgå till X0° C., samt iir Yid klart skepp så godt 

som obPrörd af fart.ygctR stridsanordningar. ; \ tt äh· c' n maskini

s ternas mcs;;;mm ligger tiitt intill och kan Yid bchof Yara liimp 

ligt att mottaga d c behandlade och förb undn a. iir en fördel, som 

icke torde yara obeaktansviird. ,Tag anhåller allts;t få förorda, 

att ä to?pedkryssaren OrnPn underofficerskvrponller?ws messnun 
besft'immes titl furu(win,r;sLJlats för unrler strid särade. 

På kanonbf1tc11 Skrt,r;ul ii t· d erem ot gunntrnmet med afsec n dc 

på rymlighet och becj\'iimlighct den plats, som hiist lämpar sig 

till förbindcriplats. Genom h enne breda dörrar står detta i för

bindelse med den tiitt in till griinsandc tros~'<bottcn och clc's" huf

Yuclncdgång samt iir sålunda Jiitt tillO'iino-liot. På ömse sidor iir 
.._, ..._ - :::- b c 

d et omgihct af hytter och iir derför också i någon mån mera 

skycldadt iin andra platser i hrtygct. Då det dessutom iir ljust 

o ch Ycntileraclt och utan jcmförclse det till fiirbi nclcri plats mest 

läm plign, synes alla sh:iil tnla för att å kanonbåten 8kagul :;un
n~mmet l1estiimmi'S till förbinde1·ipla ts. 
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lhad som hiir sagts om Slcagnl giillcr också i lwhudf'ak om 

kanollb:'itamc Urd och Rota, hYarförc iifw·n å dessa f'artyg gun
nunmet torde till förbindaiiilats bestämmas. 

* 
:\len hum c;kall nu fii1'(iyttningen af sårade försigg~·? 

Tmnsportcn har till iincla mål att från fart) 'o·cts olika delar . o 
knnna bcqYiimt och ;;;kyndsamt förflytta dc sårade till förbinderi-

pl atsen och förutsätter för detta ändamål såYiil lämplig transport
materiel som iihcn öh·aclc och pålitliga sjukbärare. TntnRporten 

f i)rs iggå r del;;; horisontalt från fmtygets olil;:a delar 1):'\ öherbyo·o·-
. - . 00 

naden, diicket och tros;;bottcn till trappluckoma, del~ L'ertilcalt 
genom dc·ssa ned i f'a.rt.ygets olika etager och så åter horisontalt 
fr:om dcs:-;a till förbinclcriplatl'cn. ·Den Yertikala transporten kom

mer iihen till anviindning vid förflyttning af sårade från mii?'SCl1'
nu t ill cliick, från fartygsdiickcn ned i transportbåtamc o. ;.; v. 

D en transportmatcricl, hvaröfvcr Yi inom flottan för niir\'a

rande förfoga, best:'l r, shidt jag har mig bekant, af :24 st. sjuk
bt'ircw oeh en transpo1·tstol (tyska marinens modell), hvartill under 

detta år kommit en bi:irsele ( Stille) samt en t1·ansportkoj efter 

franska marinens n~·astc typ (;;.'·stcm Gue.e:Pnnec*) förf'iircligad på 

yarfvct i Carlskroua. 1\.Icd denna materiel har under ;'h·cts eska

d er försök ombord blifvit nn:otällda för att få utrcclt, i ll\·ad 

mån och på hvad siitt denna materiel iir användbar å eskaderns 

fartyg. De:;;sa försök hafva ådagalagt: l:oJ att sjukbåren endast 

kan anviinclas för elen horisontala t ransporten, men lir för denna 

lllyckct liimplig; 2:o) att transpo1·tstolen med fördel knn anviindas 

för den vertikala transporten och, försedd med biir::;tängcr, iifvcu 

för elen horisontala samt ii r för de,;sa beggc slag af transpurt syn

nerligen mwiindbar ; :~:o ) att bärselen för förflyttning af mindre 

syårt ~åradc med Yiil inöhacl och haftfull biirarc samt i lugnt 

vild er, då ffl!'t:·gct ligger stilla, ii hen ii r, helst för hori sontal trans

p ort, anviinclbar; samt 4:o) att transJ!Ortkojen ii r för den vertikala 

transporten genom mycket trånga lnckor, der transportstol en ej 

') Gw:,;enner : Organisation dn rrran sport des blesses iL bord dos na
\' i res d c guerre; Pari ~ !J3. 

• 
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kan passera, mycket liimpl ig och för transporten f rån miit·::;arna 
oumbiirlig, enär fiir en såda n transport någ-on annan mMcrid ei 
kan anviindas. 

:Med anledning af dessa iakttagelser samt med kiinnellom om 
den erfarenhet, man vtmnit inom friinnmtnde mari ner ,·id dc fiir
sök, som på senaste ticlen der anstiillts med transportmedel af 
olika slag, och hva t·om offentliga uttalanden gjorts af Auf(rr'r'), 
Ones, Gn/zennec m. fl ., åf\·pnsom med erinran clcrom, att inom 
tyska marinen**), r ler mycket intresse och mycket arbete egnats åt 
detaljen »dc ~årades tra nspo rt», -~juktranspodstolen alltjemt a11 · 
riincles säsom dess förniimsta transportmedel, anser jag grundade 
skiil \'ara för hanelen föreslå, a.tt för flottans behof med förf<ta 
anskaffas 18 tran.~Jiol'lstolar a{ rlen modell (tyska), ~·i redan 
innelwf'ra, (fi afsrrlrla (i!7' pwt.,·co·båtarne, 9 för lwnonbätarne och 
3 fur torpedlcryssarne) samt :; Iransportkojer a{ Onezenner-s ty }!, 
hvilken Ulatericl med jcmförelsf'v is ringa kostnad siikcrligcn kan 
förfärdigas på fl ottans \·crkstiicler i Stockholm eller Carlskrona. 

Hiirvicl bör dock erinras, att döl'l'arne till vattentilta :-;kotten 
hafnt helt olika dimensioner å pansarbåtarne och å kanonb~tarnc , 

hvarfö re det vid transportstolames förfiirdignnde bör tillses, att 
bredden blir sådan, att stolen med biirstiinger obehindradt knn 
passera igenom dörri)ppningarna i det fartyg, i ll\·ilket elen ii r n f
sedd an viindås. 

Till sängplats ombord för dc sårade och förbundn a liimpar 
sig biist s. k. engelska biingkojer. Huru stor n.vanskaffniug af så
dana, som kan vara bchöflig, anser jag mig icke kunna afgöra, då 
jag icke binner fl ottans nuvarande tillgång på sådana. För ut

nn;tningen af tl'rets k u ~teskarler bchöfvas emellertid i fredstid 8 
engelska hiingkojcr, i krigstid -±6 . -

.\ fsigten med oh·an niimnda fö rsök har också \'ar i t att utröna, 
hvillcet sla,r;s materiel, s{)m för rle olika fct1'ty,r;en care mest pas
.sande, :-;amt - då man jn icke Yill ombord mrdtaga mera iin 
hvad som iir niitt och jemt behöHigt - iifvrn hun~ mycket af 

*) Auflret: 'rran~port et tran~mis~ion des hle~s6s mat·itimes; Pat·is Dö. 
**) ~far,ne-Sanitätsordn nng; Ber·iin !J:l. 
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]Jyarjc slag, som liimpligen borde å dc olik:1 fart.vgeu medföras. 

I-li-in·id har ~dagalagts, att till pansarbåta1·nes af l:sta klassen 

sjnkY~rdsutrw;tning- bör hiira: en sjukbår, som visserligen, som 

c;agts, m.,·ckct ,-:il kan anviindas för tr:wsportcn ombord, men hvars 

störf:ta <t ndnclning dock torde blih·a för trnppen vid landstigning; 

en trunspor·tstol, med hvilken llen me><ta sjuktransporten ombord 

hclt v isst kan Htföras, '-'amt en tmnspm·tkoj för transporten frft n 

miirRa rna. Pil kanonbåtar och t o rperlkryssare torde vara tillr:ieldigt, 

att en tmnsport"'tol, förserlrl med biirstän_r;er, med(Vr·es på hvarjc, 
<>niir med denna hilclc den Yritikala och den horisontala transpor

ten kan vcrkstiilla:-. Torpctlbåtal'llc deremot bchöh·a ingen sjuk

transportmaterieL Dc hafya sitt modcrfart:·g, till lwilket dc vid 

fiircfallandc behof lätt och snabbt kunna sluta sig, orh 11\·ars 

,;jnktran;.;portmatrricl dc iihrt'l kunna anviinda. 

l•'iir transportens ntfiit·nmle fordra,; också ett ufvwlt Oth ptf,

litligt tmn.~portmanskap. H ,-cm som helst ii r dervid icke liimplig 

att tjcnstg:iira. Sjukbiiramc biira, för att kunna uppfyll a :-; in be

stiimnwlsc, \·ara ciil förtrogna med transportens alla detaljer. Dc 

böra för:st och friimst kiinna förbinderiplatsens liigc, \' idare de vii

gar, på lwilka transporten dit lämpligast bör gå fram, dc luckor, 

som skola passera~, hmu passagen genom dessa liimpligast biir 

ordnas o. s. \'., iifvcnsom det siitt, på lwilket dc sårade för att 

undgft oniill ig smiirta biira placeras på de olika transportrnccllrn 

m. m. Tmnsportcn bör derfiirc \'Crkstiillas af dertill särslcilclt rlclt 
manskap, som under iifning·arna bör af uppbördsiiikaren nnde1·

cisas om allt detta lifYcnsom om lwad i öfrigt kan höra ti ll trans

portcnf' lngna och jemna utförande. 

En vigtig sak iir excmpelvi:-; elen, att transporten Ycrkstii ll cs 

med niid ig rrrskher"), på det att dc såmde så fort som möjligt mil 

komma uneler behandling, och sjukbiirarne sjelfnt icke liingrc, iin 

niidigt iir, ,·ara utsatta för fiendens eld. I slaget vid H<'1golancl 

med 5 ° 'o sårade (»Sjrellanch) förflyttades dessa till förbindcriplat-

•i l'alasmc de 0/w mpeau.c Quolqucs consiM~rations sur le service des 
'lle~se~ it bord <le navire;o: ponrlant lo combat; Paris 9-L 

.. 
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sen på 20 minuter, under det med 11 °/o sårade (»Radetskp och 
:.Kajsen - Lissa, »Covadonga) - Irruique) föl' samma ändamål 
behöfdc-s 40 minuter, och med 20 °/o sårade (»Sehwarzenberg» -
Helgoland, >> Brasilianer» - H.iachuelo) beböfdes för samma ända
mål en fnll timma. Visserligen iir transporten i våra moderna 
pansarfartyg med sina svårtillgängliga vägar betydligt besvär
ligare att utföra, men med den öfuing och färdighet man i 
våra dagar atser bibringa sj ukbärarue, har man anspråk på att 
transporten ändå hastigare skall kunna verkställas. 

En betydelsefull roll härvid spelar naturligtvis sjukbärar
nes antal, ty i u större detta är, j u hastigare kan gifvetvis t rans
porten försiggå. I utländska mariuer upptages 2 -4 % af be
sättningsstyrkan till sjukbärare*) och för att se till, huru detta 
skulle ställa sig hos oss, hafv·a under eskadern äfven försök i 
den riktningen anställts. Dessa hafva ådagalagt, att antalet sj nk
bärare bör å l:sta klassens pansarbåtar icke vllra mindre än 6 
jemte 2 reserver sa:nt att sjukbärarne under strid lämpligen 
böra vara fördelade på olika ställen (stationc1) i fartyget På 
pansarbåten Oden böra sålunda om möjligt hels t 2 vara placerade 
på ö±verbyggnaden (l:sta stationen), 2 vid aktra trappluckan (2:a 
stationen) och 2 på trossbotten (3:dje stationen ). För .. da sta
tionens uppgift är att athemta de sårade på brygl.iorna och öf
verbyggnaden, placera dem på transportstolen och bära dem 
till aktra trappluckan; der mottages den sårade af and1·a sta-

. tionen, som ansvarar för transportens behöriga gång genom 
luckorna ned till trossbotten till tredje stationen, hvilk eu sedan 
bar till åliggande att transportera den sårade fram till förbin
dPriplatsen, der han omhändertages af läkare och sj ukvårdare. 

.B'ör underlättande af den vertikala transporten är det i 
hög grad önskvärdt för att icke säga nödvändigt att anordna 
åtminstone en af trapporna från öfverbyggnaden och däck till 
trossbotten (helst den aktra) på sådant sätt, att trapporna för
ses med gångjern vid sitt nedra plan, men upptill endast med 

*) 1\Iarine-Sa.:: itätsorclnung; Berlin ():l. 
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haspar löst anpassas mot luckans kant, så att trapporna vid 
behof kunna resas lodrätt upp i luckan och der fixeras. Deri
genom bliiver största delen af luckans genomgång alldeles fri, 
och transportstolen kan ledigt och obehindradt passera genom 
densamma. Dertill bör äfven såväl vid öfverbyggnadens aktra 
trappiucka som ä{ven vid trapporna till främre och aktra bryg
gan en rörlig j ernstötta med krok (d ä v ert) anbringas för att 
tjena till fäste ±ör den göling, medelst hvilken transportstolen, 
resp. transportkoj en, skall upp- v ch ned halas. 

På detta sätt torde "de sårades transport" lämpligen böra 
ordnas å pansarbåten Oden äfvensom å de farty~, som komma 
att byggas af Udens cert. .\fven å öfriga l:sta klasse>ns pan
sarbåtar kan i hufvudsak de sårades transport anordnas efter 
samma princip, ehuru modifikationer, lämpade efter de lokala 
förhållandena ombord, gifvetvis kunna och måste ifrågakomma-

Likaså kan å kanonbåtarue samma system för transporten 
mycket väl tillämpas, ehuru der endast 2 stationer behöfva 
anordnas, och å våra öfnings- och skolfartyg torde det heller 
icke medföra någon svårighet att åv~igabringa en efter dessa 
grunder anordnad sjuktransport. -

Gifvet är, att man uti ett yttrande som detta icke kan 
i alla små detaljer till punkt och pricka angifva, huru i de 
olika fartygen transporten skall försiggå, utan kommer en hel 
del derutaf att h vila på uppbijrclsli.ikcwens omdöme och förmåga 
att ordna det hela på det s~ltt, som i det respektiva fartyget 
bäst leder till målet. lVIånga sårade kunna säkerligen sj elfva 
infinna sig på förbinderiplatsen, andra kunna lämpligast för
flyttas dit utan materiel på bärames blotta händer och armar, 
äfvensom på andra sätt, och ofta måste nog bärarne handla 
efter förhanden varande förhållanden och efter eget omdöme. 
Allt kan ej reglementeras. Hufvudsaken är, att förbinderi??lat
srn i fady.r;et blir ordnad och bestiimd, att lämpl·ig transport
mater-iel anskajjas till hvcuje {artyg, att tillräckligt antal bärare 
stcilles till wppbördsliikm·ens forfogande samt f1'Wn{ör allt, att 
detta folk unrlenisas och öfi>Cls i sin 1xrksamhet, ty utan öfning 
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kunna de helt visst aldrig motsvara sitt ändamål eller uppfylla 
sin bestämmelse. Sakens vigt kräfver det.ta och sakens vigt 
kräfver också, att dermed icke längre uppskjutes 

På grund af hvad jag sålunda haft äran anföra, får jag 
härmed vördsamt såsom åtgärder för urdnandet af de sårades 
transport med afseende på denrl/t eskaders fartyg föreslå : 
å pansarbåten Oden: att aktra tor·nkammaren bestämmes t ill 

förbinderiplats; att sjukvårdsutrustningen 
ökas med en sjukbår, en transportstol och 
en transportkoj samt en engelsk hängkoj 
(h vartill i krigstid komma ytterligare 9), 
samt att transportpersonalen bestämmes 
till G man och 2 reserver utom sjuk
vårdarne; 

å pansarbåtarue 
Göta och Tlmle: 

å torpedkryssaren 
01-nen: 

att gunrummet bestämmes till förbinderi
plats, att sjukvårdsutrustningen ökas med 
eu sjukbår, en transportstol och en trans
portkoj samt en engelsk hängkoj (h vartill 
i krigstid komma ytterligare 9 ), samt att 
transportpersonalen bestämmes till G man 
och 2 reserver utom sj ukvårdarne; 

att unr7 er of/i cerskorpontlemas me ss be
stämmes till förbind eriplats, att sjukvårds
utrustningen ökas med en transportstol, 
en engelsk hängkoj (hvartill i krigstid 
komma ytterligare 2), samt att transport· 
personalen bestämmes till 4 man och 2 
reserver utom sjukv.:trdarne; 

- 417-

å kanonbåtarue 
Skagul, Urd och Bota: att gunn11nmet bestämmes till förbinderi

plats, att sjuk vårdsutrust!lingen ökas med 
en transportstol och en engelsk h~ingkoj 
(hvartill i krigstid komma ytterligare 2), 
samt att transportpersonalen bestämmes 
till 4 man och 2 reserver utom sjukvår 
darue; samt 

å swntligc fit1·tyyen: att däcks- och trossbottenstrapporna för
ändras så som här ofvan angifvits, eller 
af ingeniörerua arrangeras på annat sätt, 
så att transportstolen kan genom luckorna 
i vertikal riktning obehindradt passera. 

slutligen anhålles ännu en gång få erinra om önskvärd· 
heten utaf, att vid uppgörandet af planritningar till nya pan
sarbåtar behörig hänsyn tages till de särarles lntnsport och till 
behofvet af liilnplig furbincl eriplats, äfvensom att vid an ord ni ng 
a± ap otek och sjukhytt ombord, med hvad dertill hörer, f'ör stc 
läka1·ens yttrande inhemtas. 
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( ln~rindt.) 

Reflex från 4:de nordiska sjöfartsmötet 

För utomstående - hvilka antingen icke hysa något lifii
gare intresse för sjöfartsnäringen eller af omständigheter hin

dras att taga närmare kännedom om de förh ållanden, som 
beröra densamma - torde måhända de utlåtanden och resolu
tioner, som försiggått och fattats på det af stapeln gångna 4:de 
sjöfartsmötet, anses som obestridliga och ofelbara uttryck för 
de önskemål och sträfvanden, som skola li:i.nda till sjöfartsnä
ringens fromrila. Att icke detta kan vara händelsen framgår dock 
tydligen deraf, att dessa såkallade sjöfartsmöten egentligen en· 
dast äro redaremöten, alldenstund denna kategori är starkast 
representerad, mest hemmastadd i debatten och följaktligen vid 

beslutens fattand e dominerande. Lägges härtill, att alla resolu
tioner förslagsvis hänskjutas, för vidare åtgöranden, till styrel
sen förNordiska Skipsreder-föreningen, så inser man lätt med h vil
ken håg och kraft denna styrelse skulle arbeta för realiserandet af 
ett beslut, som icke vore förenligt med rederiintresset, om ett 

sådant beslut verkligen komme till stånd. En korporation, 
af hvad namn den vara må, klatbinder begripligtvis icke sig 

sjelf, genom att fatta några för densamma menliga beslut, och 
ingen kan eller må förtänka den, om den i det längsta håller 
fast vid och försvarar den frihet i handel och vandel, somjden 

af gammalt besitter. Beklagligtvis lärer dock erfarenheten 
inom alla områden, att den obundna friheten icke lämpar sig 
för våra menskliga förhållanden, och gerna påminn9r man sig 
följande manliga och ea myndighet värdiga ord, som presiden

ten af Board of Trade, M:r Ritchie, uttalade till en deputation 

- 4-l!J -

af engelska skeppsredare, hvaraf han år 1897 uppvaktades, rörande 
bemanningsfrågan: "Det är mig ett sannt nöje, att de flesta en

.r;elskn skeppsredare oklanderligt fullgöra sina pligter, men det 

tinnes nä.r;m, sum icke ,r;ä1'u det, och för elen slmlt måste lagen in
.r;ripa." Ord, förvisso lika tillämpliga äfven i andra länder! 

Oemotståndligt tränga sig dessa betraktelser i förgrunden 

vid genomläsarrdet af den märkliga resolution, som fattades å 
senaste sjöfartsmöte angående den ä f ven å föregående möte 
afhandlade frågan om Jastliniemärke, h vari bland annat säges : 
- - - att infäntndet af en lr:~g om uestdmd lasffinie för 

fartyg i de liinder. mötet representerar, i('ke anses nödviiJulig eller 

iinslwiinl utan fastrna slcwl!ig, och att det rnerl förtroende kan 

iifverlemnas ttt kaptenerna, såsom de mest sakkunniga, utt be

·'liimma, hnrn {a1'tygen ökola lrtstas för att bli{va ptt biista siitt 

sjijvä:J·cligct." 
Nu är det visserligen sannt, att genom ~§ 26 och 292 

ålägges befälhafvaren en mängd skyldigheter j e m te ett drygt 
ansvar vid böter och fängelsestraff, om han i oträngt fall går 

till sjös med tartyg, som icke är i sjövärdigt skick, "olämpligt 
lastadt, illa bemannadt eller icke utrnstadt med nödiga berg
ningsapparater m. m.; men öfver honom råder dock redaren, 
hvilken, tack vare en högst ensidig lag, i sjelfva verket är oan
;;varig, t.y uppenbarligen skall den redare, som känner sig ma
nad att i dessa afseenden göra sie redaremyndighet gällande 

gent emot befälhafvarens öfvertygelse, också förstå att undgå 
alla laggilda bevis på att han, som den svenska sjölagen ena· 

sfttenrle "'-) lyder i 292 §:ns 2:dra stycke: nttppenuarli.r;en (ö1·/edt 

eller med råd och dtul friimjat 71 uraktlåtenheter härutinnan. 

*)Norska sjölagen: motsvarande § har följande lydelse: "Paa samme 
maade straffes Rede!'e eller dcres fullmwgtige, som med vidende om at 
t:il<:ibct har saadanne reil ollor mangle.r som her mevnt, lador det gaa til 
~jös." 

Danska Sjölap:en: motsvarande ~: •- -- - - - - naar de (neml. 
redarneJ ere. ansvarige eller medansvarige for saadan Forbrydelse eller 
Forscelse." 
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Det korrektiv mot redarens obehöriga ingripande, som sjölags
kommitterade anfört i sin motivering ti:l denna märkliga para
graf, nemligen befälhatvarens afsägelse af befälet, är rent af 
illusoriskt och vittnar ej om den ringaste erfarenhet af lifvet 
sådant det ter sig i verkligheten, alldenstund få, om ens någon, 
fartygsbefälhafvare är ekonomiskt oberoende, och vill icke han, 
så finnes det tio, som äro redo att upptaga hans fallna mantel; 
naturligtvis icke på grund af förnuftsskäl, utan i förhoppning 
på god tur och lycka, ty det är uppenbart, att äfven en sqvabb
lastad skuta kan framkomma till destinationsorten om ock J 

med en och annan skavank, såvida vädret är öfvervägande 
godt under resan. Står nu lyckan den djerfve bi och allt går 
väl, så skall den befälhafvare. som afsa()"t sig befälet. föro·äfves . o / o 

söka ny emploj i detta land, ty med resans lyckliga förlopp 
skall det anses .styrkt, att han haft orätt, och att han är h vad 
man kallar en "kruka''. I England, detta ''terra incognita" för 
våra sj ö lagstiftare, är det reda rue, som i främsta rummet bära 
ansvaret, men enligt vår traditionella lagstiftning måste den 
öfverordnade anses vara ofelbar, och hundhufvudet bäras af 
den underordnade, som får kläda skott. 

Man torde kunna säga, att i regel utöfva de svenska re
darne icke något direkt tryck på sina befälhafvare i ifrågava
rande afseende. Men så länge kriterium på en bra och du
gande befälha-tvare är och sannolikt kommer att förbli - in

seglad /u1'tjenst - så uppstår af sig sj elft en ingalunda helso
sam äflan och täflan befälhafvarne emellan, som förleder en del 
till öfverdrifter i lastningsväg, h vilket har till följ d, att äfven 
de mera förnuftiga och sansade måste följa med, om de icke 
vilja se sig eklipserade och fra~11stå i en mindre gynnsam da
_ger, ty jemförelser kunna dOck redarne icke undgå att göra. 
Det är icke ovanligt att höra de mera sansade befälhafvarne 
sjelfva klaga · öfver rådande förhållanden. Personer, ständigt 
utsatta för iaror af många slag, hvilka säkerl igen ofta nog 
lyckligt genomgåtts eller öfvervunnits mera genom tillskyndelse 
af en lycklig slump, öde eller försyn, huru man än vill kalla 
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det, än genom deras egna ofelbara åtgöranden, ±å gerna 
en viss ringaktning för faran. h vilket förleder vissa skaplynnen 
till öfvermod och dumdristighet af mångahanda Rlag, hvaraf 
öfv:rlastning visst icke är det minst gängs~. Hos andra skap
lynnen eller karaktärer kan åter vinstbegäret vara förled::tnde, 
då betälhafvarens inkomster äfven äro beroende af fartygets 
intägter. Med detta för ögoHen är väl ändå dAt påstående 
eller kanske rättare den förutsättningen bra d j erf, att en redare 
eller 'oefälhafvare, han må vara huru grön eller nybakad som 
helst, bäst af alla skall förstå att bestämma ett fartygs lastJinie 
Skulle så vara, måste detta bero cleraf, att det berör deras 
egna intres~en; någon annan föridaring kan svårligen finnas. 
På andra områden i lifvet brukar el j est detta anföras såsom 
förvillande det sunda omdömet, men, "mirabile dictu'·, när det 
gäller sjöfartsnäringen, så förmenas den egna fördelen hafva den 
alldeles motsatta verkau, att på ett ofattligt sätt lända till om
dömets och förståndets skärpa och klarhet i en fråga, rörande 
hvilken en viss envis benägenhet förefinnes aU fasthålla den 
förvända åsigten, att några allmängiltiga bestämmelser för far
tygs lastJinie icke kunna uppdragas, oaktadt sunda förnuftet 
säger att en lastningsgräns både -finnes och måste finnas. all
denstund h var j e fartyg, för att kallas sj ö värdigt, måste h af va 
en viss, med tillbörligt afseende på dess konstruktion, propor
tionerlig qvantitet bärkraft till öfverlopps . 

~~ sjöfartsmötet anfördtes med l-"11 viss öfvertygande pondus, 
som säkerligen icke förfelade sin goda inverkan på mötesmed
lemmar, mindre hemmastadda i hithörande förhållanden, att 
sj ö lagens 87:cle s på ett fullt betryggande sätt sö1j t för för
hindrandet af öfverlastning, genom besättningens tillstädjade 
rätt, att i elylikt fall göra trandällnincr till befi:ilhafvaren om 

• b 

besigtniDg på förordnande, som i § 41 sägs, såvida mer än 
besättningens halfva antal derom förenar sig; "dock att, der 
frwnstiillningen göres fä?"st efter det last intagits, befäihafuaren 

icke är pligtig t'{terkomma denswmna, mecl mindn stynnctn eller 
moshinist deltager· i j"rwnstiJllningen. Förrän lasten är inne 
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eller nära ;;å, kan j 11 ingen utomstående afgöra om öfverlast
ning ifrågakommer eller ej; följaktligen måste styrman eller 
maskinist alltid deltaga i en sådan framställning. :i\ien det är 
klart att en ordentlig person, ;;om här slagit sig fram till en 
Rf de;;sa poster, icke skall, utan mycket trängande omständig
heter, afklippa sin bana eller göra sig omöjlig för framtida 
befordran genom ett dylikt deltagande. Befälhafvaren an tager 
vi:>serligen styrmfln och maskinist, men då be;;ättandet af dessa 
platser i de fle;;ta fall icke kan vara redaren alldeles likgiltigt, 
,;å sker det vanligen med redarens goda minne. I ett land 
dessutom der lastliniens be;;tämmande är helt och hållet öfv-er-

' lemnarlt åt det per;;onliga godtycket, skall säkerligen äfv-en 
besättningen betänka sig tvenne gånger, innan den gör någon 
framställning om lastliniebesigtning, då den vet, att den i bästa 
fall får betala kostnaden derför, om utlåcandet utfaller till dess 
nackdel. Dertill kommer böter och fängelsestraff om uppgitten 
om fartyget;; bristande sjö\7 ärdighet saknat . " rimlig gmncl·' 
samt straffarbete i högst ~ år om besättningen handlat i upp
såt att bereda sig sjtllt eller annan fördel eller att göra skada. 

Men låtom oss antaga, att en sådan besigtning verkligen 
kom mer till stånd; huru skola besigtningsmännen, h vilka nöd
vändigtvis måste stödja sitt utlåtande på något annat än ett 
blott och bart tycke, kunna bilda sig ett omdöme om farty
gets lastlinie utan att inlåta sig- på några mer eller mindre 
våghalsade kalkyler och - gadarna veta hvilka. Finnes det 
nåcron ringaste säkerhet för, att deras på måfå gjorda beräk
ni:g af lastlinien icke blifver till och med mindre förmånlig 
än e u af staten föreskrifven? Säktrligen icke! :Men härtill 
komrna andra omständigheter,- som äro förtjenta af att tagas 
i betrai>:tande. Befälhafvaren, som på be;; ä t tningens fram
ställan bag är be3igmingen, är i sj elfva verket den, S•)m uls er 
besigtning:>männen, och magistrat eller kronotogde utfärdar 
endast förordnandet. Svårligen lärer ock någon af dessa myn
digheter hafva sig bekant, hvilka personer bäst lämpa sig för 
de olika slag af besigtningar, som ifrågakomma; deraf sed som 

nu sagts. Det ingalnnda oväsentliga valet af besigtningsmän 
är visserligen på sitt sätt inskränkt till de, på förslag af Han
dels- och Sjöfartsnämnden, af Magistraten utsedda, men i Han
dels- och Sjöfartsnämnderna sitta redare, och de med ställ
ningar och förhållanden någorlunda förtrogna inse lätt, att 
considerationer derigenom kunna göra sig gällande såväl i ett 
som annat afseencle, synnerligast om fartyget är på platsfln 
hemmahörande. ;~r befälhafvaren icke nöjd med besigtnin
gens utlåtande, så kan han begära motbesigtning. Denna ut
väg eger ~j besättningen, som lagligen endast har att göra 
hams tälJning till befälhafvaren, och h vartill skulle den för öf
rigt tjena besättningen? 87 §:ns, ingenting mindre än skyd-
dandt~ korrektiv mot öfverlastning torde härm8d vara lätt 
att inse. 

Det må vara osagd t, om atsigtligt eller ej; den lilla m0j 
lighet, som kunde finnas för allmänna åklagaren att med ±ram
gång väcka åtal i ifrågavarande och vissa andra fall enligt 
:!6 §:n, är fullständigt tillintetgjord genom § 314. Då inga 
förordningar förefinnas om hvad som lagenligt skall förstås 
med "lämplig lastning, dålig bemanning eller nödiga bergnings
apparater" m. m. , så synes det som skulle rätten vara i trän
gande behof af sakkunniga uisittrwe, hvilka, på domareed med 
thy åtföljande ansvar, i dylika fall kunna bilda sig ett sjelf
ständigt och tillförlitligt omdöme af de mot hvarandra stri
dande vitt-nesmålen, hvilkf~t en rätt af endast jurister omöj
ligen kan, huru sjelfmedvetna och sjelfkloka de än månde 
vara. Det är uppenbart att lika många vittnen som allmänna 
åklagaren skulle kunna anskaffa för att styrka en sin åsigt, 
lika många och säkerligen flera skall en befälhafvare lyckas 
anskaffa för att bevisa motsatsen. Detta så mycket lättare 
och utan anstöt, som det endast kan vara fråga u m indi vidu
ella tycken, då inga föreskrifter eller regler förefinnas. Följ
derna har icke heller låtit vi-inta på sig. Kort efter nya sjö
lagens trädande i kraft egde verkligen några få åtal rum, 
grandade på öfverträdelser af § 26 i ofvannämnda hänseende, 
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hvarvid dock allmänna åklagaren kom till korta Veterlio·en 
. b 

hafva derefter inga åtal af sagda beskaffenhet afhörts: icke som 

skulle dylika öiverträdelser numera vara bannlysta, ,utan eme

dan lagen i sitt nuvarande skick är så vanmäktig, att någon 

beifran deraf icke mer ifrågakommer. 

Kan nu den lagstiftning kallas rättvis eller ens förnufts

enlig, som för en viss klass medborgare stadgar höga böter 

och fängelsestraff för åsidosättarrdet af vissa s. k. skyldigheter 

utan att på minsta sätt låta dem på förhand förstå, niir de 

lagligen gjort sig saker till ett sådant åsidosättande. 

Blotta benämningen af sjelfva begreppen är härvidlag 

in,galnnda tillräckligt, då uppfattningarna derat äro helt och 

hallet personella och kunna vara mycl.:et olika. Annorlunda 

och förnuftigare förfares i England; då parlamentet beslöt att 

öfverlastning skulle anses som "misderueanour ", så lät Board 

of Trade sig angeläget vara att för fartygen utfärda en för

ordning rörand e lastliniens bestämmande; sammaled es ock i 

år, sedan parlamentet beslutat, att äfven underbemanning skall 

anses som "misdemeanour", så har Board of Trade förklarat 
' 

att i samråd med redarue skola föreskrifter derom utfii.rdas. 

Här i landet hafva vi deremot, i de båda nyssnämnda såväl 

som i andra stycken, endast en drakonisk lagstiftning om 

straff, men intet vidare; icke ens sjörätt eller sjönämnd, som 

i andra länder, de öfriga skandinaviska icke ens undantagna, 

hvarigenom åtminstune något med tiden skulle kunna vinnas. 

Som det nu är, kan gerna straff:paragrafen 292 utgå ur sjö

lagen; den är till ingen som helst annan nytta än att genom 

påpekandet deraf inbilla de med förhållandena mindre för

trogna, att i dessa af~eenden är- allt väl beställdt här i landet· 
' 

, såvida den ej skulle vara afseeld till acivokat-föda, ty "påfvens 

skägg" är ju alltid ett tacksamt processämne. Samma person, 

som å sjöfartsmötet gaf upphof till lastliniemärkets behandling 

och h vilkens resolution slutligen antogs, uttalade visserligen 

den fjrhoppning, för att icke säga något mer, att vi äfven i 

detta land skul le erhålla en sjörätt elle:· sjönämnd, men der

med kommer sannolikt att dröja, då detta skulle innebära ett 

medgifvande af våra lagstiftare och lagskipare - i stort sedt 

samma personer -, att det :finnes något mellan himmel och 

j ord, som icke de bäst af alla förstå. 

Till vederbörligt bf3ah:tande må här inflickas följ ande ut

drag af kommendör N. Jacobsen's anförande å sjöfartsmötet 

rörande kollisionsprocesser: 

·'::\len i saker af speciell natur, som koll isioner till sj ö s, är 

det förklarligt, att de vanliga domstolarue äro utsatta för att 

begå misstag. Som bekant presteras det en massa osanna 

uppgifter i de flesta kollissionsprocesser; man ljuger rent af, 

oftast visserligen omedvetet, men icke så sällan medvetet, när 

hvarclera partens vittnen skola återgifva sina subjektiva in

tryck af det pas,;erade, och resultatet blir, som oftast, ett kaos 

af motsägande förklaringar." · 

nFrån en känd författare hafva vi i Danmark ett bevingad t 

ord, som säger nclet sedda beror af ögonen som se;1
. Hvilka 

ögon tror man nu bäst skulle kunna se sanningen genom en 

slik värnad af lögn och sanning; j u risternas eller den erfarne 

sjömannens? Jag håller på det sista. Vi,;serligen är det så 

st~illd t, att på de flesta platser fl nnas sr~kkunni.r;rt bisittare i 

alla sjön'ittsmäl, men i de allra flesta sjörätter har den juridi

ska domaren öfvertaget; han skall vara den le .:! ande, men hans 

brist på nautiska kunskaper medför, att han icke sällan sjeH 

blir missledd af någon knifvig advokat, som suffi.,ras af en 

erfaren hafverikommissionär, och i de högsta instanserna står 

sakkunskap ingenstädes att finna. Följden häraf är, att 

man utan svårighet kan träffa på kollissionsdomar, som äro 

nautiskt obegrip liga och derföre oti llfredsställande.'' 

•' .Jnst derföre att det vid dennR. art af rättstvister icke så 

mycket bör bero på ett juridiskt bevis för detta eller detta, 

utan fastmer på en sund praktisk blick tör de nautiska för

hållanden, som hafva förelegat, tror j ag, att man skall uppnå 

• 
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:större l:liikerhet för ett korrekt bedömande af en kollisiou genom 
skiljedomsinstitutet ii n genom dc ordinarie domstolame ---. - -. '· 

Hiirof,·an säges ,·isserligen : "att på de fl esta platser finna;: 
sakkunniga bisittare i alla sjöriittsmål", men i drt land förekom
mer enda.,·t vid sjöförklaringars upptagande R. k. ·'saklwnni...c;a rttt 
g ä ·rätten tillhand a", d. , .. s. en sorts lcf,·a n dc ha udlexika, f< u m 
efter råttens skön kunna anyiindas eller icke; 11~1gon ·riilt till ini
tiati\· haha de ej. Lägges hiirtill att, såvidt hiir iir kiinclt, lagen 
icke efte rföljes dcl'llti, att protokollet uppl iiscc; inwu1 Jet. clil ,;r, 
ifrågakommer, med cd af Yittncna bckriiftas, så iir det uppenbart 
att, om någon missuppfattning eller fclskrifning i tekniskt nau
tiskt rlfseende insmugit sig i protokollet, som mycket liitt kan 
hiinda, ~å har harkon Yittnet eller de sakkunniga tillfiillc att 
l'iitt:~ detsamma, utan, sådant det iir, insii.ndcR det till kommersa
kollegium. "\nnu åtminstone synes det ligga i guclarnns kniin, 
hYartill clc·sc;a insiinda, i nautiskt afsccnd~ oju"tcraclc, haYeriproto
koll skola och kunna am·ändas. Till något annat iin att förhiir
liga spegelfäkteriet torde dc näppeligen tjena. Till illustrcrandct 
aJ det \·id kollisionsprocesser förekommande juristeriet må an
föras ett hiit· m:·ckct omtaladt kollisionsmål, der den parten, 
hvar~ Yittncns ntsagor voro så stridande mot lwarandra att dc ej, 
>;:'\som motpartens, fingo afliigga eden, lii~Yiil efter en Yidl.dtig 
riittegång förklarades alldeles skuldfri. I England, hYarcst riittc
gång sa llltidigt pågick angående samma kolliRion, förklarades III

om kort båda partema felande, ll\·ilket icke bort \'ara s\'årt att 
11tfundcra iih·cn för s\·cnska jnristcr. 

I ohan anförda resolution ;.;iiges, att en bcstiimc1 lastlinic 
''icke :1 n Res nödviinclig eller önskvård, uta?1 fäst nu; r skadlig". .Ta, 
deruti kunua Yi Yma fullkomligt ense, såvida saken endast skall 
skåda;.; fr[m förviirfvctb s.\·upunkt. Trots den vilda dans kring; 
g_yl!c·nc kalh·en, som ,·år tid bcklagligtyis företer, d:'\, så att i<iiga, 
allt och alla slafviskt böja sig för kapitalets makt, så m?tstc hYarjc 
sund t tiinkande lik,·ii l medgifv<~, att medmcnniskor,.; ]if och lem
mar -·- för att icke tala om gods och egendom i stor ska l:1, ,·ore 
dc ock förRiikracle - bttde bör och måste r::iitta;.: i första nmunct, 

- 421 -

men alldeles icke den störr·e Yinstcn. För en hvar, med llågor
lunda vaken blick, m}tste det förefalla högst ege11domligt, att sta
ten tillsiitter inspektörer att, till arbetarnas siikerhet. öh·erYakn 
ställni ngar och förhållanden inom andra niiringsgrenar, men, nwcl 
undantag af några primitiYa fiircskrifter angående pa:c;sagcrare
ångare, låter den crkiindt mest riskabla och ol_.,·cksbringande nii
ringen. sjöfartrn -- helt oeh hållet segla för "lösa boliner", biiRt 
den vill och gitter. Att iih·en landets m.\'lldighetcr triida dansen 
kring of,·anniirnnda kalf k:an ej vara fallet, men framstiillcr sig 
sjelfmant fr!'tg:m. bnm det iir möjligt, att så nppenba.ra bri,;tcr i 
111g,;tiftningsyiig knnnat undgå deras uppmiirb;amhet. Att man 
lika litet på detta område ROm på något annat, kan finna '·det 
abRolnta" eller '·evigt sanna" bör viil icke få giilla som något gil
t igt, ~;kiil att förhala eller rent nf förhindra utfärdandet af nödig-a 
förc,;krifter eller förordn ingar, s~wida icke meningen iir :~tt lagen 
allt fnungent skall förbliha ~Yad den nu i sjclha wrkct iir -
en cllid bokstaf. 

Fiir den, som vid något af våra universitet insupit den blind:~ 
tron på att "den Gud gif,·cr cmbetct, den gif\·cr han ock förmå
gan", torde nog den på sjöfartsmötet framkastade tanken på till
siittandet af en tjcnsteman vid kommerskollegium för granskandet 
och afgörandct om åtal på grund af de till kollegiet insiincla oju
sterade, deh·is knapphändiga och obeedigade sjöförklaringsproto
kollcn, synas både tilltalande och tillriickligt, men - derifrån be
vare o:;s viil! Det vore att liigga allt för stor magt och m,mdig
het i en enda person,: hiindcr och skulle endast, f"Om förut fram
hållits, liincla. till trakasserande af befälhaf\·amc, h,·ilka i första 
hugg biira an,;\·aret för allt. Huru ell er på hvacl sätt skulle denna 
tjenstcman k1tnna afgöra något i fråga om sjö,·i1rdighet, öf,·crlast
ning, underbemanning. nödiga brrgningsapparater m. m. utan att 
för 'sig sjelf och på eget bc,·å~ uppgöra Yis~a regler eller grunder 
att dcn·icl tilliimpa·! Men har icke staten, genom sin passivitet 
i desHa fr?1gor, på siitt och Yis förklarat, att elen icl.;:e kan eller 
icke rill, att några bestiimmclscr uppgöras hiirutinnan, eller indi
rekt låtit förstå, att den anser dem obchöfliga; hYarcfter skall då 
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den åtaladA dömas och hvadan detta gyckelspel mAd tillsättan
det af en sådan tjenstemannabe±attning. Sannerligen kommer 
icke vanligt förstånn här till korta! Månne det icke ±ör öfrigt 
är statens oafvisliga pligt att, så långt möjligt är, söka (öre
komma olyckor till sjös och att låta enhvar betälhafvare veta 
hi'Cld lagen i och för detta ändamål af honom verkligen for
drar, innan han straffas; men icke att, utan att underrätta om, 
hvari dessa fordringar bestå, göra honom allSYarig med böter 
och fängelsestraff för uppkomna olyckshändelser, naturligtvis 
såvida han öfveriefver dem. Intet kan urskulda redaren, som 
af vinstbegär lockas att förledande inverka på eller genom 
fraktslut bestämma intagandet af större last än skäligt är, lllen 
med rätta kan framhållas, att befälhatvaren blottställer sig 
sjelf för samma faror som man:>kapeL Dock, om befälhatvaren 
fmner det förenligt med redarens och egna in t r essen att ut
sätta sig för mer än ranlig sj ö risk, så bör och får ej lagen 
vara sådan, att han med dess makt kan tvinga andra att cleri 
deltaga 

H vad här sagts hufvudsakligen om öfverlastning är nästan 
lika ti ll ämpligt på underbemanning och bristande utrustning 
med bergningsapparater, men ingen begär eller fordrar, att 
s venska staten n n skall gå i spetsen eller taga leeini n gen i be
manningsfrågan; r:! er med må tills vidare anstå, huru oegentligt 
clet än må vara, at~ straffbestämmelsen det oaktadt qvarstår i 
lagen. Beträffande öfriga här berörda frågor hafva vi endast 
att efter bästa omdöme följa andra nationer i spåren. Att en 
kommitte blifvit till.;;att att uppgöra ett tidsenligt törslag .till 
förordni11g angående bergningsredskap m. m. är h:ändt, men 
om uppdraget endast gäller passagerareångare eller, som redan 
törut till de kommitterade här framhållits, önskligt och nöd
vändigt är, hela handelsflottan, clerom hatva vi ingen ki:tnne
dom. Skulle man emellertid döma af elen i Sv. Sjöfartstidning 
förekomman de ben ä m ni n gen 11kommitteen för besigtning af 
passagerareånghrtyg", då synes vederbörande icke ens i detta 
afseende vilja följa med sin tid. Endast passagerare skulle alltså 

- 4:2!)-

vara menniskor, besättningarna deremot vara till att uppoffras 
för snöd vinning om så erfordras. I sanning snöd måste den 
vinning kallas, som erhålles genom småaktigt och straffvärdt 
gnideri på bergningsreclskap. H vem kan under rådande förhål
lanelen undra på, att det klagas ötver brist !)å dugande sj ö folk 
här i landet, och ar, t bevisligen ett fartyg i år måst gå t ill sj ö s 
från svensk hamn utan att kunna erhålla nödigt-. manskap, 
under det att i England klagas öfver öfversvämning af skan
dinaviskt sjöfolk; ty helt naturligt söker sjömanne11, sedan han 
fått någon praktik och kornmit underfund med, hurn olika det 
sö1j es ±ör sjöfolkets säkerhet hemma och der, att få fortsätta 
sitt ätventyrliga och riskabla !if i Llet land, som erbjuder honom 
största säkerheten. 

U ndcr rubrik "f-' j öiörsäkringsaffären '' och på tal om dess 
dåliga resultat läses i Sv. Sjötartstidning af d. 24 Aug. föl
jande beaktansvärda ord: 

11 E n annan orsak, och den etter vårt förmenande vigtiga
ste har utan t vifvel bestått uti riskernas dåliga beskaffen-

' het eller med audra ord att samtliga eller a ll t för många risker 
icke uppfylla befogade anspråk på sjövärdighet, en brist som 
kan vidlåda äfven nya förstklassiga fartyg, om de navigeras 
utan omsorg och skicklighet. 7

' 

Genom senare årens för billigt pris inköpta icke obetyd
liga antal, i utlandet utrangerade, fartyg har ovedersägligen 
förhållandet blifvit sådant, som of van säges, angående sj övär
dighet. l\Ien eburu befälet ensamt bär ansvaret för navigerin
gen, så kan det dock icke ensamt. fullgöra den, ty dertill for
dras en dugande och icke öfveransträngd besättning. H~irmed 
äro vi inne på bemanningsfrågan, och det kan j u vara värd t 
besvtiret att tillse, huru dermed förh&ller sig. Enligt elen i 
England under 2:ne år pågående vidlyttiga utredningen an
o·ående såväl e1welska so m andra nationers far tybasbemanning o b 

framgick, att bemanningen ombord å engelska fartyg är i regel 
20 °/o och deröfver större än på de skandinaviska, hvilket dock 
hufvudsakligen synes gälla segelfartygen. 
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I denna 'l'idskrift, för år ! 595 4:e häftet, förekommer ett 
märkligt uttalande härom i en "årsberättelse i navigation och 
sjöfartn i afdelningen om "underbemanning", der frågan om 
bemanningsförhållandena inom brittiska handelsflottan afhand
las, hvarvid, med en viss berömmelse för den svenske skPppa-

. ren, omnämnes, att inom England framhållits, att ett fartyg, 
"Accrington·· , om 1,760 reg - ~ons, som under engelsk flagg 
förde 2tl man , efter dess försälj ni ng till s ven~ k t rederi inmön
strade endast 18 ~t 20 man, d. v. s. 30 °,'o mindre manskap än 
förut . Äfven för en icke sjöman måste det vara klart, att det 
arbete, som tillförne fördelades på 28 man, nu måste utföras 
af 18 ~t 20, ty fartyget måste nödtorftigt underhållas och den 
nye befälhatvaren vill nog komma lika fort fram som andra ; 
men deraf följer naturligtvis öfveransträngning icke minst för 
befälet, jemte missbelåtenhet och således äfven oförmåga att 
fullgöra sina skyldigheter, hvartill i främsta rummet hör en 
oa:flåtlig vaksamhet och omtanke. Beträffande specielt befälet 
torde det icke kunna förnekas , att detta både i teoretiskt och 
praktiskt hänseende kan ställas i jemnbredd med hvilket som 
helst annat lands; i praktiskt afseende säkerligen mera nu än 
förr , enär befordringarna numera gå långsammare. 

Visserligen vore det både önskligt och rättvist, i och för 
konkurrensen, att bestämmelser rörande lastning och beman
ning blefvo internationella, men nödvändigt är att, redan in
nan saken hunnit mogna derhän, vederbör::.nde taga denna så 
vigtiga sak om hand så att något vidgöres för åstadkommande 
af ett hattre tillstånd än det rådande. 

Meningen med denna uppsats är att framhålla det trän
gande behof häraf, som, tro.ts uttalande på sjöfartsmötet, för 
sjöfartsnäringens män gör sig blott alltför kännbart. 

• 

- 4C\I-

Innehåll åtskilliga maritima och krigsvetenskapliga tid· 
sln'iftet· . 

Tillskrift for Sonuseu (Dansk). 4:ile Heftc. l ~n Aemlring af S!Jofti-
cersslwlcn. 

Unitell S!'nitP UazPHI'. KoYcml.Jcr l:i. The manning of our fleet~. 
Novcmbel' 211. l ~vol ntion in s hip ~· armament. 
Xovcmber :.ti. \\·ashington ~ forgotten :\laxim. 
December 11. The naval expansion of Japan anil Ru~~ia. 
December 18. Rngine-t·oom arti1icer::: aml the warrant r ank . lmperial 

stratogy. 
l'rot~>l'din g· of the Royal Ar1 illrry Institutiou . l\lotmting·~ for coa~t

arti iJ eri. 
Journal of the ltoya1 Unitell Srnice lnstitutiou. 1\ovember. Cni

fication of time at :<ca. 
Le Yacht. w Kovcmbor. Lo eapport <le ?.1. de Kctjegu sur le budget 

de la marine. Le cuiraBsc fran\'a is Clwrlcs-Jllarte/. 
20 Novembre. lJamiraute anglaisc et le systimiC aLlmin i ~trat, i f francais. 

La vitesse JJPCC~ s a ire ile brttiments dc combat. 
27 Novembrc. La marine dam• l e~ gnenes modernes. La torpille 

.aerienn e de :\I. Hud son :\ laxi m. 
11 Decembrc. La ·vitc~~e des nal·it·es dc eombat. La marine alloman de 

an Rciubstag. 
18 J)ecembrc. Uno 0colc naYalc it tene. Los ca pitaincs dc corvette. 
20 Dccembn•. Le :,n·acle dc cap itaine cle torvette l't l"aYancement dans 

la marine 



• 

- 482-

Kong!. Örlogsmannasällskapets täflingsämnen 

för år 1898. 

l. 1-Ivilka anordningar hi\ m Yidtao,a,; fi)r att varfven \'id mobili-
~ b 

sering m }t bii,.;t kunna tillgodose ,.;åyiil flottans :;om sjöfiistningam cs 

behnf, siir,.;kilclt nwcl hiinsy n till förnidens ordnande·: 

·) I-h·ilka anonlninzar böra vidta()'as för att Hottaus fari\-o' 
u ~ vb 

undCJ· krig skola erhålla liimpligt O(' h behöftigt briinslr '? 

!,. f-Jc11' s\·cnska flottan) vid utf()randct af sin roll son1 lan

dets förs ta förs\'ar:;linie, hchof af dcpMcr, förutom do ntl\'arando 

stationerna·? 

J. J-h·ilka iiro \'ån1 torpedhyssares lmh· ud~aklio'a U]l]Wiftor~ 
.. b b 

i5. . \ro organisatoriska iltgiirdcr behöfliga för att öka torpcd-

vapnets ctfcktix itet; och i ;;å fall lJyiJka ·? 

6. Böra siirskilda fart_vg med minspiirroingsmateriel o~h för 

>> bc\·akning till anka rs » åtfölja ,·åra o::;kadrax, och i så fall huru 

böra dessa fartyg Yara anordnade och bemannad e ·? 

7. Till h\'ilken grad böra och kunna torpedbåtar, utan förlust 

af sina Yigtigastc egen;.;kaper, vara, med afseende il utmstning, 

obe roende af dcpt>tfart~-g"! · 

8. H ,-ilka ii ro fi)rdelamo och olilgcnhetrma af flytande bräm; le 

för Plclning i ,;jii~1ngpannor, med siir:;kildt afsee nde ~1:'1 yflr Hotta s 

olika fartygstyper ·! 

0. H vilka relatiYa fördelnr ii ro ptt olika fartygstyprr för

bundna med framdrifning;;kraftc ts föl'delning på rn, t\·å;e1lcr firre 

propcllernxlar '! 
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10. }had har erfarenheten från i)fningarno gihit för liirdo

mar ang!lende Je våmpligtiges anviindb::n-het ombord, och iir ökad 

öfningstid af nöden '! 

11. ;\ r utbildningen af rcsrrvbcfiilct för flottan nöjaktig '? om 

icke, hum bör den då ordnas·? 

Tiifling;.;skrift bör, åtföljd af förs<'glad sedel, ll\·ilkon upptager 

författaren" namn och Yistolseort eller också ett Yalspråk, Yara 

ingifycn till Kongl. Örlogsmannasiillslmpets ;;ekroterarc senast den 

1:ste nästkommande t\eptemlwr; kommande å Siillskapcts högtids

dag för skrift, som blihit till erblnd pris, Sfillskapets medalj i 

i guld ollor silh·er att utdrlas. Täflingsskrift, som icke kan belö

nas med pri:;, men likYäl an"es förtjcnt af i:'iillskapctf; erkiinnandc, 

kan på högtidsdagen erhålla hedrande omnämnande. 

Skull o de1; förseglad~" sedeln, hviJken i'ttföljer skrift, som blif

vit prisbelönt, ondast innehålla ya];.;pråk, tillkiinnagifves sådant 

under första hälften af KoYomber månad i "Post- och Inrikes 

Tidningar" mod anhållan, att författar('n ville till t\iillskapet upp

gifva sitt namn. 

t-;å\-ida författaren af inlcmnad tiiflingsskrift icke tillkiinna

gifvor motsatt i)nskan, förbehåller sig Kong-l. Örlog;;;mannasiilbka

pet riittigheten att i f'in tidskrift offontligt,!;iira densamma. 

Carlskrona i Dceernlwr 1897. 

Sel.:?'etera ren. 
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Tryckfel. 

I 5\J:c årgångens 6:tc hi:iftc sid. :388 rall li uppifnin ståt·: 'l'resiilders 
p v ~ p v" 

formel t"' = -d- O.ooooolS<, skall vara: t' = el O,oooooos<. 

I närliggande M f te: 
Sid. :1-1c2 ra1l 1 nedifrån ståt·: Sä, liis: så: 

välen, läs: väl en: 
:l!J2 7 u, läs: ju. 

innehållsförteckningen på oms laget t i Il kommer: 
Kong!. Örlogsmannasä llskapets thf\ingsämnen för ät• tS~S, sid. -l:32. 




