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Flottan under sistförflutna året. 
II. 

(Forts. från s id. 8.) 

Flottans militära personal. 

Officorarnes antal yil3 Kongl. J-lottan hm uneler året elen 
Oktober 1898--- 30 September 1899 blihit ölmdt med: 

från Kong!. Sjöhigsskolan utgångne ... .. . ... .. . ... ... ..... . .. . ... ... 9 
och minskats med: 

genom afsked . .. . . . .. .. .. .. .... .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. 3 
samt utg:jorde elen 30 Soptomher 18\JD ............. ................ J Stl) 

Kong l. .ffotlans 11ermanrnla o el 1 Kanyl. Illr~j:ls .f!oltrrs n.IJrt 
1·eservslaler ha[va under samma ticl minskrr.!s med: 
genom döclsl'all ... ...... ...... ... .. ...... ...... ...... ...... .... .. ...... ...... ... ... 2 

och utgjorde antalet oHiemare Yit1 rle b[vla staterna llCJI 
30 September 18!lD: 
Kommendörer ... ... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... 2 
Komm endörkaptoner al' J :a g ratlen .. .... .................. .. . 3 
Kaptenor .............. ........ ............................................ . 8 ] 3 

' ) D eri inbcräknrttlt l officer, som hn.r tillsl:\nd n.lt s<'tsom liinlö,.: i flottan q vars tå. 
T-iclsk1·ift i Sjöviisendd. G 
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I Kon yl. fl ottan g ·rrSI'l'l' vi llkm'l ig t Upnstslryldiyr, Y oro den 

30 September 18!)9 : 
Viceamiraler ... .... ..... ....... .. ........... ... ... ...... . ....... .. ........ . 
Konteramiraler ... ... .... .... ....... ..... ... . ............ ..... .. ...... .. .. . 

Kommenclörlznptener at l :n, grat1en ... ...... ... .... ........ .. 
Kaptoner .. .......... .. ... ... .. ........ .. .. . .. ... .. ..... .. . ... ......... ..... . 
Löjtnanter .......... . ..... .... ......... .. . ........................ ........ . 

Kommendörer .... ...... ............................. .. ................... 

2 
2 
:) 

!l 
17 

~) 

\J2 13() Underlöjtnanter ............ ... ......... ..... ............. ... . 
Yid Kongl. Oarlsl.:ronn arlillPri !J~r utgjon1e n,n talet o l'fi ee-

raro den 30 Septomber 1 S\l\1: 
Öfversto ............................ . . ....... ....... . .. . .. . .. ........ ..... .. 
Major ... ...... ............ .... ...... . ... ...... .... .. .. ... ........ ... . ..... . 

(j 
Kaptener .. . ..... .. .... ......... ... ..... .. .. .......... ... ..... ... . .... ... . .. . 
Löjtnanter .. ...... .. . .... ... ........ .. .... . .... .. ...... .. ....... ..... . ... .. . 
Underlöjtnanter ........ . ..... . ... ............... .. ............ . ... . lO 

T!ndemfjicerare: 

Uncloroffi cernrnes yid K.ongl. flottan antal har under 
don l Oktober 1898-30 Septomber 189!) ökats m eL1: 
tiU underofficerare af 2:a graden bofonlrmlo .... ... ......... .... . 

samt minskats mod: 

o·onom ,., 
)l 

öfverflyttning ti 11 m~tnrttlslönarestnt ...... ....... . . 
rtfsked .......... ...... ..... .. ..... ...... ..... .... ....... . .. ..... .. . . 
~d~ll .... ........ .... ..... .. ...... .. .................. ...... .. . 

2 

-± 
8 

2B 

året 

l G 

1-l 

Mod un dantag n,{ do ii Kongl. flothms reson-state r öhor
Hyttade, u p p tog nudoroflicorspersmwlon den i30 SopLom ber 1 :-\~)~) 
följande antal um1orofticoraro: 

pä, Oarlskmna station: 

Fbggumlorofi-iceraro .. . . . . .. . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . 18 
Underofficemre nt 2:a grac1on ..... .. .... . .. . .... ... 1!)5') 1731) 

' ) Deraf 2 öl'vcr Ht:tt. 
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på Stoclcholms station: 

Flaggunderofficerare ... ... ... ... ..... . ... .. . ... ..... .... .. . ... 201) 
Under officerare af 2:a grad en ..... ..... .. ... ............ 70 2

) 903) 2G3.1) 

rl.'ill flaggunderoffi cerare hafva under oivannämncla t icl 
befordrats 5 unelerofficerare a[ 2:n, graden . 

T ill månrtclslönareslat öhorflyttado voro don. BO Soptom

ber 1899: 
Flaggunr'lorofficerare . . . . . . . ... . .. .. . .. . ... .. . .. . .. . ... .. . .. . .. . f) 

Unr1oroffi.corare af 2:a gmdon ............... ] 1 lG 

Kong7. jloUrtns 1·esPrv räkwH1o <l on 30 Septomber 18flD: 
Unclorofficcr:lre .. ... ... .............. ...... .. . . 
doral' B tillhöralldc Kongl. Hottan s ;;~;~--r~~~;~;,~ ~.~~ :· ········ ... 8_5 

Kongl. Car7skro-na rwtillerikär om[attarle den 30 Soptom
ber 189!) följande antnl n nrlerofi-Jceraro: 
Styck:jnnkaro .......... ... ...... ..... .... ... . ... .. . ....... ...... .. ...... .. . 17 ") 

Sergeanter .... .. .. . ... .. .. .. ............. ..... .... .. ... .. .. .... .. ... . ] f-~ G) 3[)7) 

Gemenskap. 

]Jf.a t.roslcompanierna hostodo don 30 Soptombor 18\J~) af: 
U mlorofficerskorpraler . .. . . . . . . . . . . .. .. . .. . . . . .. . . . . .. . .. . .. . . . . .. . ... 1338) 
l: a klass sjömän . . ... ... .. . ... ......... ... ... ... ... .. . ..... . .. . .. . ... ... 285 
2:a d:o d :o 701 
B:e cl:o <1:u ..... . ... ...... . .. . ...... . .... .. .. .. .. ....... . 35G 
RyllldO .. . ····· · .. . .. . .. . ... ... .. . .. . ... ...... .. . .. . ... ... ... ..... . .. . ... .. . ... 7U 
Vakante.... .... ... ..... .... .. ....... ... ... ... . . .. . .. . ... ... ... ... ... ...... ... 302 18-±7 

') Dcmf ~ öhcr stat. 
' ) DcmJ l öf1·cr f'trtt o ~: \1 a[skcd med till,;tån•l att "'l"om liinlöR i 

Kongl. flottan qyarsttt. 
") De m [ ;j öfver stat oc·h :t l's kC' tl m C'd till"ttmtl n,tt R:\so n• ]iinl iis i 

1\.ongl. fiott:t11 qva.rsbt 
' ) Deraf ii öfvcr st:tt och al""kcd nw tl 1ill ~1i'• ~H l aH ~'1"o n• \iin\iis i 

Ko11gl. 1io1ta11 qvarsUt. 
'') Dcmf ö i ldrcu. 

") l " 
' ) !) " 

"') f) ,, 
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Ekonomikompanierna bestodo den 30 September 1899 af: 
Underofficerskorpraler .. .................. . ..... . ... ......... ......... 30 1

) 

l:a klassens sjömän ......... ... ...... ..... .. ... ............ ........ .. . 134 
2:a 
3:e 

, 

" 

l) 

, 
Rymde .. . .. . .. ............ .... ....... ...................... ...... ... . ........ . 
Vakante ....................................................................... . 

Eldarelcompanienza utgjordes Yid samma tid af: 
Underofficerskorpraler ............................................ . 
1 :a klassens sjömän .... .. ......... .. . .. ............................. . 
2:a 
3:e 

11 

l) 

11 

Rymde ... ..... ......................................................... ...... . 
Vakante .. ....... ....... .... ........ ... ... ... .............. .... ..... ... ...... . 

m 
24 
6 

13 

73 
191 
117 
58 

7 
!:l 

304 

455 
Handlverkslwmpanie?~nas styrka vid samma tid framgår af 

följande tabell: 

Vapen
sme(lcr. 

Timmer
män . 

'l'orpe(l
hamlt

verkare. 
Segel- Rumma. 

sön1tnare. 

UnderofHcerskorpralcr 

l:a klassens sjömän ... 

2:a d:o d:o 

3:e d:o d:o 

\ ' akante ... ........... .... 

Sntniua 

~) 10 

15 8 

9 G 

l l 

l 
34 25 

.• 
i) 

3 

2 

i3 

!) 5 

Minörkompanierna bestoclo <len 30 September 
Underofficerskorpraler ........ .... .......... .... .... ............... . . 
l :a klassens sjömän .. .. ............................. .. .. . .......... .. 
2:a 
3:e 

n 

n 

)l 

Hymde .... ........................ ...... ......... ... .......... .... ...... . 
Vakante .... ....... .. .. .. .... ............ ....... ............. .. ............ .. 

1
) Demf 7 öfvcr Rtat. 

") Öfver o;tat. 
") Deraf 2 öfver stat. 

24 

2D 

1S 

2 

15 

ss 

18~19 af: 
993) ~~ 

28 
llG 
33 

46 24G 
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Båtsmanskompanierna utgjordes vid samma tid af: 
1:a klassens sjömän .... .... ..... ....... ............. .. ... ........ .... . 74 
2:a l' 174 
3:e 11 11 och rekryter ............. .. ..... .. ..... .. . 217 
Varfsklass ........................ .. ................................. . .. ...... . 45 

Skeppsgusselcårens styrka var den 1 Oktober 1899: 

på l :a kompaniet, antal gossai· ...... .. .... .. .. .. .. .. .. .... .. .. . 124 

11 2:a d:o , " 124 

Under året hafva af gått: 
genom karlskrifning .................... ......... ......... .......... .. . 101 

,, af sked på målsmans begäran ....................... . 7 
, för sjukdom ........ ...... ... .................... .. 6 
, 11 för dåligt uppförande ...................... .. 2 
11 11 för visad oförmåga .... ...................... . 3 

Afförd ur rullorna på grund af dödsfall .. ........ ....... . 1 

510 

248 

, såsom rymmare ...... .. . .... .. .... .. ...... 21 141 

Af de karlskrifne hafva anställts på kornpanierna: 
vid CarlsJuona statio u ........ .... .. ...... ...... ...... ...... ...... .. . 56 

, Stockholms ,, ............................................ .. .. 45 101 

Kongl. Carlsiaona artillerikår bestod den 30 September 
1809 af: 

1:e konstaplar .. . .. . ..... ......................... ..................... .. . 
2:e d:o 

l: a klassens artillerister .. .. ....... ....... .. ............. .. ......... . 
Artillerister .. ............... .................. . ...... ...... .. . .. . .. ... ...... . 
Sjukvårdare .......... ........... .. : ...... ....... .. .. ... ... ........ ....... ... . 
Hornblåsare 

Deraf voro: 

18 
34 
33 

218 
8 

8 3Hl 

Tjeustskyldige i likbot mer1 sjömanskårcus värfvade stam 27 
Volontärer .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 2 
Öfrige ........ .. ..................................... . ...... .. ............. ..... ....... ... 290 
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III. 

Flottans öfningar och undervisningsverk. 

Uneler sonasto med don 30 Septomber tilländalupna un

dervisnings- och öfningsår vid flottan hafva följande fartyg, 

a fcl elningar och os kaJrar utgått på cxpoclition, nemligen: 

a) Fartyg tillhömnde skolorna: 

Korvetten Saga för öfning med sjökrigsskolans kaeletter 

i 3 månader D dagar, under hvilkcn tid korvetton besökte 

Malaga, Tanger, Gibraltar, Antwerpen, Strömstad, Kostor och 

hamnplatser i Öresund. Befälsteclmct hissados den 1 Maj; 

korvetten inmönstrados don G i samrna månad, inspekterades 

elen 20 Juli och afmönstrades den 8 Augusti. 

Kanonbåten Slculrl och torpedbåten N.T 73 för öfning 

med G:o, 5:e och 4:e klassernas kadetter i ångbåts- och tor

pcdbåtsmanövor, maskillskötsol, skär0:årds- och kustnavio·erino-..._, h OJ 

sjömätning m. m . under 1 månad 7 dagar . Befälstecknet å 

kanonbåten hissaclos den 1 Augusti; kanonbåten inmönstrados 

s:umna dag salllt afmönstrados don G September. Den 31 

Augusti nfpollettcrndes kadetterna i Stockholm. Officer ft lca

nonl.Jåten tjcnstg:jorde såsom chef å !orpcdbåteu. 

Korvetton Pr~jct för öfningar med matros- och cldareal:

tlclningarnas rekrytkurser samt aspiranter till 1\..ongl. Sjökrig::;

skolan uneler 2 månader 17 dagar, under hvilken tid korvet

ton besökte Leitlt, Uhri stiansand, Helsingborg och Libau. Un

der :2 mi'tnmlor i) dagar yoro aspirantorna till Kong!. Sjökrigs

skolan cmbarkoradc å korvetten. Befälstecknet hissades elen 

2G Jnni och korvetten inmönstrades den 1 Juli samt inspek

terades den 5 September och afmönstrad cs elen 11 i samma 

månad. 
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Öfningsskeppot Nqjrulen samt i.ifningsbriggarue Gladan, 

Fntken och Slcinwr, utgörande on afdclning för öfvande af 

skeppsgossar under -! månader G dagar. Fartygschefernas be

fälstockeil hissades don 10 Maj och afdclningschefens den 15 

i samma månn d, h vilken sistnämnda rlag briggame inmönstra

dos. Uneler expeditionen Lesöktos bmnnar och ankarplatser å 

Sveriges kuster. Af<lolningon inspekterados i CarlsJuona af 

stationsbefiilhafvaren derstädos den G So1Jtombor och fartva-en 
' .Jb 

afmönstradcs den 12 samma månacl. 

Den för skjutskolans öfningar rustade afdolningen, bestå

ende af logoments[artygot Stockholm, kanonLåta m o Edda och 

Urd samt on stångtorpedLåt under 2 månader 2 dagar. 

Afdolningcu var förlagd i Carlskrona skärgårcl (Bollösund). 

Befälstecknet hissaclos den 19 Ar)ril· fartvo·en inmönstraJos detl 
' .., h 

22 samma månad , och afmönstrado::; Stockholm den 21 samt 

Edda och Urcl den 22 Juni; afdolningcn inspekterados af kom

m endanten i Carlskrona den 19 Juni. 

Eu afdclning beståondo af loc:cmentsfartvo·et Buqenie 
._., < .) .Jh . ' 

ångkranpråmarne N:?'is .) och (J, 1 lysmaskiuLåt, 1 handkran-

präm samt -l ångslupar och behöfligt antal transportpråmar 

och roddbåtar, för mineringsöfningar å minposition i stock

hol m s skärgård med minörer och för utbildning i minörtjenst 

afsocldo beviiringsmiin, under 2 månader 10 dagar. Befäls

tocknot hissades don l Juli, inmönstringen förrättades den G 

i samma månad, iJJspcktion elen G och 7 samt afmönstring 

don 13 Roptcmbor. 
IGn afdclnilll!." bos tfwnclo ni ltwcmcutshrtv <•·ct LaaerbJ"elke ' ' ,...., J,._, ,':/ . ) 

vorkstadsl'art.vgot }(_an, torpedbåtamc Brixt, Meteor, N:r'is 1'.1, 

'hi och 77 samt sUi ll;_!,torp o<.l b å tame N:ris 14/J och D1 jo m to 

on mindre itngslup och bclJöfligt untnl transpo rtpråmar och 

rocldh{ttar för torpoclskolnns öfningar i Stockholms skärgård. 

BcUi!stockllot hissades don 12 J u ni, i nrnön::; tri ng on förrättados 

rlon 15 i S<lmma m ånai1 , in ::; pektio n don 2\J Juli och af mön

string don -l .Augusti. 

Dessutom hatva å stationorna användts Imtyg och båtar 

f~r segelexercis-, tacklings- oC;h båttjenstöfningar samt mine

nngsöfningar å station. 
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b) Fartyg eJ tillhöran(le skolorna: 

Korvetten P-r('jrt på expedition ti ll aftägsnare farvatten 
uti 7 månader l dag, hva rundor besöktes Portsmoutl1, S:ta 
Urur, (Teneriffa), Gibraltar, To u lon, Pirx us, Alexand ria, Malta, 
Gibra ltar, Dartmouth och TT elsingborg. Befälstodmot Idssades 
den 4 Oktober 1898, och inmönstring egcle rum den l 2 i sam
ma månad; korvetten inspekterades elen 29 April 1809 och af
mönstrades el en G Maj . 

Kanonbaten Svenskswul på vinterexpedition till rikets 
vostm kust uneler -! månad er l!J dagar för uppehållande af orLl
nin gon vid fiskeställena å Bohuskusten under pågåondo si llAske 
samt för att bispringa nödställda l'artyg. Befälstecknet hissa
dos elen 29 Oktober 1898; kanonbåten inmöustrades den 3 
derpt1 följande November och nfmönstrados elen 18Mars 1890. 

Kanon6ftten SuPnsksunrl för att föra elen svenska atdol
Jlingon af on internationeJ gmdmätniugsoxpoelition till Spets
borgen samt derstädes under son1nuuon biträda afdel nin gcn 
vicl do arbeten, som för gradmätuingcns förb eredande och ut
förande erfordrades. Be tii.l stocknot hissados den 15 Maj 180\J; 
kanonb~iten inmönstrades den 18 i samma månad och atlllön
sLracl cs don 13 Oktober. 

Torpedkryssaren Örnen pi\. o x pedition till Öresund för att 
föra 11. l\L. Konungen till Danmm-k och derifrån å ter ti Il Sve
rige. Befälstocknot !Ji ssades don 12 Oktober 18\JS; torpoclkrys
sm·on inmönstrades <l CH 13 samt afmönstrados don 22 i sam
ma månad. 

Torpedkryssaren Jacob Bngge för förande af fartyget från 
byggnadsorten (Malmö) till Carlskrona . Befäl stocknot hissados 
don 23 N o vomber 1808; torpedkryssaron inmönstrados samma 
clug samt afmönstraclos don 30 November. 

Pansarbilten Nionl [ör förand e uf fartyget från byggnads
orten (CHitoborg) ti Il Uarlskrona. Befälstecknet hissades don 22 
Februari 18G~l ; pausarbåten inmönstrades den 23 i samma 
månad och afmönstraclos den 2 JV[ars. Befälstecknet hissados 
cloroftor åter den 12 Juni , och pansarbåten erhöll sin bosätt-
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ning den 16 i samma månad samt utgick för anställande af 
fartprof samt uttagande af svängningsdiametrar och rullnings
vinklar m. m.; den 27 Juni ingick pansarbåten i Carlskrona 
beväringsar dolui ng. 

Pansarbåten Thm" för utförand o af profskjutning med 
pansarbåtens lavettage m. m. Bcfälstoclmet hissades don 18 
Maj; pansarbåten inmönstrados den 2-i samma månad och af
mönstrades den 10 Juni. 

Kanonbåten Aljltild för att uneler tiden från och m ed 
den 23 till och med don 2G Maj ställas till t. f. ehofons för 
genoralstabens förfogande för landstigningsplatsers rekognose
ring m. m. samt från och m ed den 27 samma månad och un
der omkring en vecka an vändas för rekognosering af till sig
nalstationer inom de inre delarna af Stockholms skärgårdsom
rådon lämpliga platser. I3efälstocknet hissados don 20 Maj, 
kanonbåten inmönstrados den 22 samma Inånad samt afmön
stracles don 3 Juni. Don 29 September hissacles befälstecknet 
åter, och kanonbåten inm(instradcs don 30 samma månatl samt 
afgick till Carlskroua för att t i llhöm nämnda station; aJmön
string ogdo rnm don G Oktober 18G9. 

Kanonbåten .Astrid var rustad elen 28 och 20 Juli för 
inspektion ai torpedskolan. 

Ultefsfartygot Drott tmllor 2 m tmador 10 dagar till H. M. 
Konungens förfogande. 

1\ ngfartyget 8köldmön under l månad -! daga r i olika 
uppdrag i Stockholms skärgård och Mälaren. 

U nder 189D hafva sjömätningsfartygen Pallren och Sva
lan användts för sjömätningar från och med el en 3 Maj , då 
bofälsteeknet hissades. Fartygen afmönstrades clou 5 Oktober. 

En afdelning, Stockholms b('väringsafdelning, beståondo af 
logementsfartyget Bttgenie samt pansarbåtarue B erserlc och Ulf 
tör förberedande öfningar med till allmän tjenst samt till sär
skild tjonst, eldare, vid Stockholms station inskrifne bevärings
män under omkririg 11

/ 2 månad. Befälstecknet hissados don 
6 maj (afdelningschofens den 9), inmönstring egc1o rum den 9 
samma månad och inspektion don 17 Juni, bvareftor Eugenie 
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nl'tnönstrades don 22 sn mt flp,rserlc och Ulf !'rå n och mod don 

l~ samm a månafl förenados m od StockholmsaJdolningon (so 

nedan). 
E n at<lolnin o· Carlskro na bet•iiri 11gsafidl'lni11(j, bosUton<lo ni' 

0' ' 

pansarbåtarna Odrn, Thor och Niorrl samt torporlkryssaren 

Jacob Bagge och logomontsfart.vgct Stoekholm, nndor bc l:iil nf 

äl<lstc fartygseh ofon i egenskap af nJ<lelningsGhcl" för förhero

llan<lc örningnr m ed t ill allmiin t jenst sam t till siirskihl tjonst, 

eldare, vi<l Uarlskrona station inskr i rne boväringsmiin. Ddiils

teckncn å Oden, Thor, Jaeob Ba.r;.r;e och Stoclclwlm b issa<1cs 

don 27 Juni, hvarcftor <lessa fnrtvg inmönstrn<los den l Juli. 

För Nionl utgjonlo donna cxpe<lition tortsiittning å förogåomlc. 

Från och med den 11 .Augusti ingingo Oden, Thor, Niord 

och Jacob B agqe uti <lo u mulor högsto bol"älhnfvnron, vice

amiralen Friherre Ji' . W. von Ottor ställda km;toskadorn, un

der det att samm a dag on ny afclolning bildados af logomon ts

fnrtygct S tocklw!m oc;h kanonbåten Slriiggalrl för öfmn<lc ar 

dc vid Uarlskrmm f:tation inryckta beviiringsmiin, Iör lw illm 

plats oj kunde ber odus å kusteskaderns fartyg. S!rägqnl!t.~· bo

JtilstoGkcn hissndcs don R Augusti, och inmönstring skodde <lon 

11 samma månad ; al'<lclningcn inspcktcm<lcs <lon 27 Aoptcm

bcr , hvaroftcr fartygen armön str:Hlo, S tock/io!m <lon 7 Oktober 

och Skäc;qnld don 30 September. 
En eskader, kt~stcslraclcrn, bosUicmlc a r pansarbtttmno 

OrlPn, Tl1or och Niord, torp o<lkrysf'arne C'{rt!'S Horn och Jacob 

Bag.r;e, knnonbåtam c U rd och Ska_r;ul "amt torpc<lhMarnc Bfi.x;t, 

~Meteor, S tjcrnn, K oJJte{, N-ris 5, ?l, 75 och 77, i och för ör

vande a r ~tnmpcrsonn l och heviiriJI ,<l; frtm och mc<l dcii l l 

-' \..ug usti till och mc< l don 27 ScpLomilcr. Bc l"iil stcd::nct ii, <"lar·s 

Horn och .LYr 5 hi ssades <len 7 ,\ugu:-;ti :-;amt å Urrl, 8/jenw 
och X oJJtet den H , \ugusti. För örri,ga fartyg utgjorde dcc:sa 

oxpc< litionor fortsiittning pä röregåen<lo. l rndor ti<ll'n l(i 

-2ö Soptomher tillhörde kanonbhton B!endn f'a mt under Li den 

1 ö-2ö hamlmiuofart.Ygot Gullllifrl cskn<lcrn . 

i\lellan elen 1i3 och Hi . l.ugnsti ntl acles a l· c~k:Hlcm hosök 

Kiel. 
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Oden, T ho·r, Jacob Bngge, Ur d och N:r 7 J aJmönstraclos 

den 30 Soptom ber , N-io·rcl, N ·ris 5 och 75 llon 3 Oktober, 

Clnes Horn, Skng~d och N·r 77 don -t Oktober samt Blix t, 

·JYietcor, S tjcrnn och Komet den 2\) Soptom bor. 

En afclelning, Stoclclwlmsa fdclnin.c;cn, bostäonde af pan

sarbåtarna John E ·ricsson, 1-Iildur, Björn, B cr8crk och Ulf 

samt knnonbåtcn S lcagul i och för öfvanclc a l' stampersonal 

och beväring från och mod den 23 Juni t ill och m od den -± 
Augusti. Boh.ilstockncn hi ssades å Jolm Ericsson don ID Juni 

(afdelnin gschotcns llon 2i3) samt å Ska,c;ul, HiTdur och Björn 

den 20 Juni. För B cn·erlc och Ulf utgjorde dessa expeditio

ner tortsiittnin g å förcgftende. J olm E ·ric:-;:-;on af m önstrad os 

don S Augusti samt H ildwr, Björn, B erserk och U lf den U 

sannna m ånacl. Ska,c;ul for tsatte si n expedition i kusteslmdc1p 

(se ofvan). Från och mod don 30 Juli till " och mod den 4 

Septomber voro torpedbåtarna Blix t, Meteor, .LV:ri:-; 71, 75 och 

77 tilldelade afdelningoa. 

V erkstadsfartyget Ran för inskjutning af torp eder. Bc

Hllstecknot hi ssados den 12 Maj; fartyget imnönstrnLlos den l+ 
samma månad och afmönstrndos don l Juni. 

Torpedbåten N:r 75 för förnndo af torpedbåten~ hån Stock

holm till Uarlskrona. Bol"älstccknct hi ssades~ elen l ·f April; 

torpedbi\,ten inmönstrades don 15 och afmönstra<lcs elen J 8 

samma m åna<l. 

Korvotteu Balder hör.ia<lc rusta den .J. Oktober , inm ön

straclcs den 12 och afgick samma clag på expedition till a f

lägsnarc far vatten . 

A kanonbåten Sumsksnn rl hi ssades befillstecknot elen ;)O 

Oktober , hvareftor kH II Onbå ton <len :3 November inmönstrados 

och samma clng afg ick på oxpocl itioH till rikets vostkust för 

bispringmHle nf nödstidlda tartyg och fiskebåtar samt för uppc

hållande af ordningen å fiskeplatser . 

Antid ot bcvä-rin,c;smän, som in sttillt s1g till Ynponöfning, 
utgjorde: 
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vid Carls- vid stoek-
krona station: holms station: 

till allmän tjonst inskrifno ...... ... ........... . 
, fästningstjonst , ... ................ . . 

715 
-U l 

270 

, annan siirskilcl tjonst än fästningstjonst 
ollor särskild befattnin g:>..· _ i 1_1 s.:....· l_n_·if_'t_to _ _ l_3_0 ___ _ _ 8_0 __ 

Summa beväringsmän 1,206 330 
eller tillsammans vid båda stationorna l ,GOG bcv~iringsmän. 

Af ofvanståendo antal öfvadcs: 
om bord å fartyg tillhörande kusteskadern ........ ........ .. ..... . 
å logementsfartyg i närheten af Carlskrona .................... . 
å fnrtyg tillhörande clou i Stockholms skärgårJ sammau-

dragna afdclniugcn ......... ........ ... .... ............ ......... .. ......... . 
under mineri ngsöfningar .... : ....... .. .... ... ................ ..... .. . ........ . 
å sjöbefästningarna vid Cnrlskrona .................... ...... .... ... .. . 
i land å flottans stationer ....... ........ .................. .. ............... . 

Af ti ll städeskomna afgingo: 
enligt § 103 inskrifningsförordningon hemförlo[vado 

, § 17 värnpligtslagcn 
§ '27 mom. 2 b värnphgtslagcn 

)) 

c) Skolor- i land*) 

91 
] 

7 

436 
Hl3 

153 
108 
404 
'211 

Vid början af läs[tret 1RD8- l 8\J!) utgjorde aJ t talet lutdotter 
vi el sjökr igsskolan G7, af h vilka umlor höston 18~l!) 7, efter 
aflagd oUicersexamcu, utniinmdcs till underlöjtnanter vid Kong!. 
flottan och 3 till underlöjtnanter i Kongl. flottans reserv; och 
utgör antalet elever nu GV. 

Vid exercisskolan i Carlskrona hafva 4ct1:Z mau, dcmf 
befäls- och rcservbciälskurscrnu 28, och vid oxercisskolan 
Stockholm 237 mau, erhållit undervisning. 

I under befäl ss kolan i Carl s krona har undorv isning m cd
Ilelats 0 rescrvunclerlöjtnanter, 10 reservofficersaspiranter och 
17 3 man; och vid Stockholms stat ions undcrbchilsskola hafvu 
undervi sats 21 man. 

*) Utdrag ur riksdagsbcrättelscn. 
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Vid minskolan i Carlskrona hafva 9 reservofficerare, 10 
reservofficersaspiranter och 16 mn,n samt vid minskolan i Stock
holm 52 man från fiottan och l officer, l underofficer och 2 
l :e konstaplar från Vaxholms artillerikår åtnjutit undervisning. 

Vid Carlskrona artillerikår utniimndes under December 
månad 1899 till underlöjtnanter 8 från krigsskolan utoxami -
nerade elever. 

Vid kårens skol.or b af ya undervisats: i rekrytskolan llG 
man, i underbefälsskolan 11 man, deraf l yolontär, samt i 
konstapelsskolan: under höstterm i non 38 man, dcraf l extra 
elev, och under vårterminen 37 man, dera[ l extra elev. 
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IV. 

Utveckling och underhåll af Flottans materiel. 

:FartygsmaterieF). 1~ m :sc/7 / f 7'7 

Cwrlskrona- stal·ion: Nybyggnn<lon af: torpodhåton Stjerna 

har al"slutats . . Nybyggnatlen af torpodbhtarna Orkan, Bri s och 

Vind har fortgått, så att onrlast on Llel mimlro insättnings

och aJslutningsarboten återstiL Fur nybyggnad af torpaLlbå

tarna A och B samt af htta ångslupar Iör J :a klass pansarbh

tar är materiel under anskaffning. Nybyggnad at ufningsfar

tygot Jarramas har fortgått; skrofvot är färdigt; inrollnings

och afslutningsarbeten pågå. Kompletteringsarboten och an

skafl"ning al' on Llol inventarier till pansarbåtamn Thor och 

Niord hafva utförts. J(omplettoringsnrboton och anskal'J"ning 

af en dol inventarier för torpedkryssmen Jacob Bagge ha[ya 

utförts. 'l'orpedbåtnrna N:ris J, 3, 7i3 , / i) oeh 77 h:1..l\a för

setts mocl llya ln[tkomprossionspumpnr. Kanonbåten Gnnhilll 

har förämlmts till ha.mlminfmtyg snmt kanonbåten .Astrirl oeh 

briggen Snappopp till kolpråmar. 

Stoclcl10!ms station: Amlri ngs- och ropamtionsnrbctot å 

pansarbåten Bersork i och för rloss Jörscom1o mo<l amwn bo

styckning har a[slutats, hvarjomto fnrtygot försetts m o<1 inre 

ololdrisk belysning. Anrlringsnrboton å pansarbåten SulYo på

gft. Ammunitionshi ssar J"ur pansarbåtarna '!'hors och Niorels 

26 cm. kanonor ha[ya tillYorkats och do till Thor höramlo 

'' ) Utdmg m rik sdagNbcriittel sc n. lvft- !f7~~d~1 .2 
/~-
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uppsatts i fartyget. Ny1Jyp;gna(1on n[ två jornångslupar till 

torpc<lkryssamn. Claos Uggla och Psi lamlcr , lysmnskinb{J..ton N:r 

2 och on hniHlkranpri\.m för [aRta m i 11 J"örsYarot bar a[slutats. 

Nybyggnaden nr on tmnsportp 6un af jern för l"nsta minfur

svarct, :jomi\,Jl gshlp<n till pnnsarh i\.ton Dri stighoten samt on del 

arbeten Iur t ill hy_ggna<l anhcl'all<la 2:a kl::Lss torpo<lbåtnmn. 

N:ris 7D och Sl äro påbörj a<lo (hmrjomto <liv OJ·so 1·oparations

och komplottoringsnrhoton !"ur l"artyg, kaj er, <lookor och l"ör

r i\.<lslms uWirts). 
li'ör sjökartoyorkot, lotsycrkot och poRtverket hnJnt Roc1-

vnn liga underhåll s-, ru Rtnings- och n l"rnstn ingsnrboton utrörts, 

hyarjomto <l iyorso r epar<ttiomarhoton [t skolrmt.vgot Abraham 

H.y<lborg påbörjats. 

Under år 1800 hafva ne(lannämmla genom Marin[örntlt

ningon kontrahorarlo arbeten leYororats: pansarbåten '!'hor nf 

J3ergsun<ls mekaniska verkstmls aktioholng; pansarbåten Niord 

af Lindholm ons Yorkstnc1R akti ebolag; torpedkryssaren Claos 

Horn a.f \Y. Lin(lhorgs YOrkRta<ls- och Yarfsaktiobolag, lwar

jomto åtskilli ga inyontari or fUr pansarbåtarna ' l'hor, 1\iorcl och 

Dristighoten samt torpo<lkryssarna Ulaos H om , Clas Uggla 

och Psilnmlor anskaffats. Utvidgning af Lindholmens tornlocka 

i Uötoborg har hli[,·it vcrkstiill <l nJ Lindh olmons verkstaels 

aktiobolng. 
Uonom l\larini'ön altn in.gcns försorg haha kontrakt al'slu

tats om lenrans r ur ti otians hoho[ ar !"öl jan< lo ar h eten: pan

sm·m::tm·;c[ t ill p:m sarbhton Dristi ghoten mod Uompagni o dos 

liauts F ournoaux i S:t Chmn oml och aktiebolagot Bol"ors-Gull

Rpång; pa,nsarh[tton j ._ m o( l Bcrgsu n<ls m ekaniska yorkstarls 

aktiobolng; p<msarh[ttcn B m o<l Lin<lholmon R yorkstads aktic

holag och l\Totala yorkRtn<ls nya aktiebolag ; pansarbttton U m orl 

Kockum s mekani ska Ycrkstarls aktiobolng; pn.n snrm rttori ol till 

pansarbåtarna .\.., B och C m er l Frio<1. Krupp i E ssen o<..:h 

akt i oholn.got 13ol'ors-( : ullspi\.11 g . 
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Följande arbeten äro anbefallda till utförande vid flottans 
vari: l :a klass torpedbåtarna A och B i Carlskrona; 2:a klass 
torpedbåtarna N:ris 79 och 81 i Stockhohn; ångslupar till pan
sarbåten Dristighoten i Stockholm; ångslnpar till pansar bittar
tarna A, B och O samt pansarbitton Uöta i Uarlskrona. 

Artilleri materie F) 

Uneler år 1809 har för Hottans räkning anskaffats: 2:) 
cm . kanonor m/U+ U, 12 cm. kanonor .Mj\J-± samt ö7 mm. lm
nonor M/80 B, alla för nybyggnacler och omändring a[ ählro 
fartyg; 25 cm. tornl:wottago för pansmbåtarna rrhor och Nionl, 
sam t diverse ammunition:;;utreclni ngar. För fasta minförsvaret 
iir under året anskaHndt hufvuclsaldigen: on transportpråm af 
stål, lli vers e elektrisk belysningsmateriel och sldrgånlstelofon
materiol , lwarj omte on transportpråm apterats till handkran
pråm. 

''') Utdrag ur riksd:tg~bcrii.Ltebo n. 
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Sammamlrag af utförda sl<jntiifningnr å CarlsJuona 
skjutbana år 1899. 

i\tlånacl. l Datum. l 
Januari 

F elJrnari 

Mars 

,, 

4, 7, !"J, 14, 
20 Ot;h 2[ 

24 o. 25 

27 o. 28 

7 

Prof~ kjutning med tackjornsprojektiler mo t. "l'· 

knndärt pansnr ur 12 cm. k. M/D1, 
15 cm. k. M/RH oc h 27 cm. k. i\It7G. 
nf 6 cn 1. k.-hnt Mj!J8 från .~ k er 
nr G7 mm. ss. k. M;ö!l och i\J/il!J H. 
af nobelkrut i rör (!IX1GX 112) ur 
12 cm. k. M/9-i. 
af nobe lkrut i rör (GX IOX120) ur 
24 cm. k. M/80. 

11, 14o.15 Skjutförsök med nobelkrut i rör (Gx10x120) 
och brunt pri~mati~kt krn t ur 24 
cm. k. :lf/90 i >'jolfv. vall-l:w. i\f !JO 
m c<l omställda ventiler. 

18 ProfskjL1tn ing :tf nobelkrut i' plattor (2XGXfi) ur 

7 

8 

57 mm. s~. k . i'll/92. 
af 57 m1n. patronh:-·lRor i\J /S9. 
af 35 mm. kru~ ur 27 cm. k. :U/ 71) 
för kommenderade fartyg. 
af torpedkrys>-<aron Jacoh Bagge;; 
bestyckning. 

13 Skjutförsök för utrönande a[ vanligt och pre· 
parerad t trävirkes antändlighet och 
brännbarhet; l 2 CUL k. i'II/tll. 

14 Profskjutning af 15 mm. krut ur 12 cm. k. l\l/81 
för kom rnonclerade fartyg. 

15 af röksvagt Bi\ft krut ur 2() till. 

k. M/94. 
20 af nobelkrut i rör (!"lXlGX 11 2) ur 

12 cm. k. ]U/94. 
24 Anskjutning af ö st. 57 mm. ss. k. 1\f,'ö!) B. 

I'rof~kjutning af nobelkrutpatrone r för konmwn · 
dorade fart?g. 

27 för bestämmande al' l:uldnin g för 
:!0 lovemn;;ens n obclkrnt (2 X G X 1;). 

Jem[örch;o~kjutning m ollan 15 oeh 19 lov. nobel
krut (2 X G X G). 

, Prof:;lcjntuing för uppg ratierin g af skalor. 
Tidshi/t i SJöviisenclct. 7 



l\lånacl. 

J\lars 

April 

:Maj 

, 

Juni 

l Datum. 

6 

27 

2S 

7 
8 

H 
20 

22 

27 

28 

l 
2 

4 

o. 

Hl 

27 
2!J 

30 
2 

3 

s 

} 

Profskjutning för hcstämnundc af laddning för 

57 mm. ss. k. l\f/F; 3 mm . krut 

(KungRholmcn). 

,, för bestämmande af laddning för 

[i7 111111. SR. k. 3 mm. krut (Hkjut

::;kolan). 

af 12 cm. granatkartescher M/94. 

af n obelkrutpatron er för kommen-

deralle fartyg. 

af karbinammunition. 

af 12 cm. ss. k. l\I/94 lavettagets 

Iasts~it.tning å kanon båte n U rcl. 

Rkjntförsök för utrönande af tor rt furuvirkes 

anhindlighet vid beskjutning. 15 

mm. k. M/83. 

Vrofskjutning af mottryeksringar i 12 cm. k. 

l\f/81 å logem entsfartyget s tockhol m . 

Skjutfört>ök med 38 mn1. projektiler ladllade 

med coronit. 

l 
1.\nskjntning af 2 st. 57 mm. ss. k. M/S!J B. 
Profskjutning af mottrycksringar i 15 cm. k . 

M/83 och 12 cm. k. i\1 /~ll å kor-

vetten "Saga". 
A nskjntning af 4 st. 8 mm. autom:ttiska kul

sprutor M/95. 
Profskjutning af 25 mm. kul:;prntammnnition fOr 

kommendemdc fartyg. 

af 12 cm. pansargranater af: strtl 

.i\f/ !!4. 
af 12 cm. granatkartescher M/94. 

af 8 mm. automatiska kulspmtor 

å pansarbåten "Thor". 

af 57 mm . ss. k. lavettage å pan

sarbåten "Thor". 
af 12 cm. ss. k. lavettage å p:tn

sarbåten "Thor". 

af 25,• cm. k. lavettage å pansar

håten "Thor" . 

:tf nobelkrut i rör (9 X l G X 112) ur 

12 cm . ss. k. M/94. 

.i\Jånad. 

J n ni 

Jnli 

Augusti 

September 

Ok tuber 

Datum. 

13 

14 

l fl 

21 

21 o. 22 

2t 

30 

lO 
14 

- !!il -

SkjuUön.;ök för utrönallfl<' nJ torrt fnrnvirkeR 

antändlighet ocl1 l>riinnharhet. (:-17 
lnlll. H~. k. ) 

Prof:-;kjutning af nohl'lkrnt i plattor (:2X(jXti) ur 

ur G7 l1llll. ,.;,.;_ k. ?II /!!2. 

af torpedi>:Hcn Rtjcrnas 17 nlnl. 
l:w. 

af nohelkrntp:ttroner fö r kolllllH'Il · 

dcr:t<lc fa1tyg. 

af R mn1. :wtomati~lm kulsprotur 

iL pansarh:ltcn "i'>ionl". 

a [ 25,., <.:11 1. knnoncrn:ts l:wdtagv 

å pansarhitlim ''Kiord". 

af 12 cm. ""· k. lav. :1 pansarbiten 
"Ni ord". 

af i>7 llllll. >'t<. k. ]aye((. et ]lansar!;. 
"~ionl'·. 

af 57 m1n. patro11hylsor ~\f ;'H!J och 

ho:-; pcrknsHiont> rör J\1'/RD. 

af perk nssim1srör, större, .:\1 t ~m. 

a[ :!:\·• c::t. kanonerna;; lavettage :"t 

pansarilåten ''Thor". 

13,15 o.18 8kjut.l'ör::;ök för ntronande af torr l fnmvirkes 

l 
antändlighet Yid l)('::;kjut.nin g-. 

22 Profs kjutnin g :'f nobclkrnt i plattur (2 x (i x Ii) ur 

o7 mu1. SR. k. M '!J2. 

28 af 17 a 20 lev. nol!clkrnt i plattor 

(2 X (j X t>) nr 57 mn1. ss. k l\T/ !!2 

lO 

18 

s 
2:1 
7 

i och för l:tddn ing . 

af mnllryek:;ring i J 2 cm. k. M;'Sl 

{t kanonb,Hen "lJrcl". 

NkjntWr:;ök med fJ7 111111. ss. k. M/D2 N:r 107, 

Ht1•idgad i mynning<.' ll. 

Prof::;kjutning för nttagning af hastighet<.•r !'ör 

2ö cm. stålgrann,tcr llr/ l.'örsiik. 

Skjutförsök med röksvagt krut i ]ii em . . kanon 

M j8!) med for:niw;kall kanlllln.rc•. 

Pro[skjntning :tf pcrknNsionsrdr, sWrre, J\T !J:l. 

af 57 mm . patronl1yh:t M/R!J. 
af mottryck:; ringar i F1 cm. k. M, 8;) 



Månad. 

Augusti 

September 

Oktober 

November 

September 

November 

December 

l Datum., 
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och 12 cm. k. M/81 å korvetten 

"Brtlder". 

28 l Proftikjutning af 2ö cm . stålgranater 
2 lVI/Försök. 

2, 3 o. 23 

2G o. 30 Profskjutning af 15 cm. panRargranrtter M/88 för· 

sedda med kapsel. 

8 o. 9 af 57 mm. stålgranater B/89. 

2 } rtf 15 cm. stålgranrtter M/Försök. 

11i,l7,J8 
22 rtf 12 cm. patronhylsor M/94. 

J, 22 o. 23 Ansk{~tning rtf lO st. 57 mm. ss. k. M;89 B. 

23, 2A, 28 Profskjutning af 57 mm. patronhyl~or lV~f89; .. 

28 af G cm. kanonkrut Mt98 fran A km. 

28 o. 29 

13 
18 

27 
28 

29 

af 57 mm. patronhylsor M/89. 

nJ perkussionsrör, större, Mj93. 

rtf HK. IV. krut ur 2ö cm. kanon 

JVI/89 B. med för~1inskad kmnmrtre. 

af 57 mm. patronhylsor M/89. 

af HK. IV. krut ur 24 cm. k . Mf90. 

af 57 mm. patronhylsor M/98. 

En officer vid Kongl. Flottan har i Kiel öfvorva~·it pr~.:-

k . t ' ned on torr)on af ny typ. Officerare och mg_enw-

s JU mng l · · . ._. l , .. f , ,. ]n t 

rer vid flottan hafva Yid åtskilliga utländska verkstm or o v~n :t,,, 
!'f. fo··r· flottans rälminb()" beställd matonel at sklllda 

tillverkningen " 

slag. 

fasta 

Hus- och Byggnatlsarbeten'''). 

Cat·lsb·ona station: Kajbyggnad och brygga af sten för 

· f·· ·sv"r·et ]·1aJ·,," ·mlaots yjd vestra stranden a[ nyu 
111111 or · " c . ' " < · b 

*) Utdrag ur riksdagsberilttclsen. 

varfvot, och å söclra stranden befintlig träbrygga för torpedväsen

det har f-lyttats. Inrednings- och förändringsarboten i förråds

husot för torpeder lutfva utförts, samt värmeledningen kom

plottomts, hvarjemto diverse reparations- och komplottorings

arbeten för kajor, dockor och förrådshus utförts. 

Stockholms station: Diverse reparations- och kom pietto

ringsarbeten för kajer, dockor och förrådshus hafva utförts. 

Kungsholms fästnin.r;: Förstärkningsarbetena hafva fort

satts, nya anläggningar å Aspö påbörjats, försänkningsarbo

tona fortsatts, samt dessutom för Flottans räkning en dol ar

beten utförts å Kungsholms fästning. 

Sjöl{arteverket*) 

Uw1er år 1809 ha[va sj·ömätningsarboten blifvit utförda: 

Vid Gefloborgs läns kust och skärgård, der desamma 

från sistlidne års slutpunkt vid Näsudden dels fortsatts till 

Våtnti.sudde och Agöns östra udde upptagande Fjälevikou, yttre 

delen af Enångervikon samt farvattnet mollan och syd In

norstön-Agön, dels utförts i Siviks- och Njutångorsfjärdarne, 

tillsammans omfattande ou areal af 1,2:.1 qvadratnymil i skalan 

l : 20000 och 2,74 qvadratnymil i skalan l : 50000; samt 

vid N on bottons hin s kust och skärgård, der de fortsatts 

från sistliclua års slutpunkter vid Tnmclön, Möröarne, Mannön 

oeh Kunoöhti.llan syC:lvart och vi\l Bomlön och lVIcellerstön norel

vart hän, upptagande i dot uärmasto färdigmätning af leelen 

Luleit-Piteå och farvattnet närmast ost och vest om donna 

lod, tillsammans omfattande on areal af 2,30 qvaclratnymil i 

skalan l : 20000 och O,GD qv<tc.lratnymil i ska.lan l : 50000. 

N ottobehållningen för försålda k:artor utgjorde l 0,468 kr. 

70 öre. 

''') Utdrag ur riksdagsberättelsen. 
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N :.mti :,;l( -lUcteorologislia byrån''') 

"\. ntalet al" ObservationsstatiO Il Or, ly dan d O und or hyn'm, 
utgiirn:-; nu al' ~O fitaticmer för fu lbti.indign.ro meteorologiska 

ohc;cJ'\"<tLi nnor, 2+ l"ör ondast n cderbönlsmi.itning, Hi för hydro

gr ntic;ka iHkttngelser, H för Ynttcnhiijdmiitning medelst regiRtro

mnd<' appnrater samt -b l"ör YatLCilhöjclmiitning morlolst obser

vationer ft peglar. 
J\'lr'teorologiRlm oh:-;crvationsjnurnaler , förda på fartyg å 

aflii,!.>;c;naro farYattcn, lHt[ya in lcmnats l'rån tY[t iirlogRfartyg och 

l"_Ha lnuHlel sfnrtyg. Nedan erforderliga utdrag al" dessa jour

naler hlifvit verkstilllda, komma dc att n.fsii,]l([m; till meteoro

logiska institutet i lJtrecht. 
H_n;ms ho k- och kartsam l in g ar h af va iii'Yen under år 

lS(Ht h lil\·it p rt se1 h·anligt siitt föriika1lc. 

\ 'U. 

Lots rcrlict'''). 

l•'i ir att utlii.~.'J.'.·a s Yid \ 'cstm Banken i !-'(idra dele1t al' 

BotLn isk.a Yiken i stiilloL för dl't dor stn.tioncnHle, mindre tjoasL

hma l"_nskcppct iir dt llYtt [tngl"_nskcpp aJ' j\'l"ll under lJ,vgg

l!ad. l Tppl'iin111 dct al' e11 n _\- f.n å Kullen, N kå ll es n orclvestm 

kn ~t. lwr p i1 hörjats. i")ymtkluh llells fvr vi1l Åla1ulshaf hnr cr

lu'tllit ny , krnftignrC' <tji p:t.ra t, Jwnrjumto l'öriiltclnill belysning 

a,;bdkoiJl l llit.~ vi1 l :"tll.;t aJH lra !"yrar. 

Ly~hojm· lwl"va HllOnlnats Yi d Hen l~lol"s grniHl i norra 

inloppeL till (iclil', Yid Haltslicken ntanl'ör Dalarö, vid J(ors

llitsgnmlll't i Ltrl odc11 i-'iil'dsnnd- :·killertclj c och vi1l Ska.Jtsgrun

llot i i( ailll<ll"SUJHJ.. 
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Af kommuner, korporationer ollor enskilda hnJva anord

nats 2J nya ledfyrar. Tro stycken, enskilda tillhöriga fyrar , 

hafva bl if vit ändrade. 

Nya fasta sjömärkon lmfva uppsatts : fem stycken i far

Joden Liggskär-Kalix, ott i Mälaron och ett vid Sotofjordon, 

Bohuslänska kusten. Vid rikets kuster hafva tillkommit l 00 
nya prickar och fl y tande sjömärken. Trottiotva dylika mär

kon hafva fl yttats eller ändrats och tjuguen stycken hafva in

dragits. 
Två för sjöfarton vid Sveriges kuster himlodiga fartygs

vrak harva 1..mdanröjts. 
I don m ellan Lotsstyrolsen och danska 1 [arinministoriot 

don 1D D ecember 1802 onli.gt Kongl. n1nj:ts b emyndigande 

träffade ö[veronskommclso om samarbete m ellan Öresunds 

norra ooh Helsingörs lotsstationer har aHalats om ändring i 

syfte att åstadkomma en rättvisare fördelning af de båda sta

tionernas inkomster i förhållauclo till arbetet. 

VIU 

Naviga.tionsskolorna''). 

Vi1l rikot::; navigationsskolor haiva umlor läsåret 1898-
10\:JD Yarit in skrifna: i uayigationsafclolningon :3D0 elever, af 

lwilka 1 H-± utexaminerats såRom styrmiin och J l 8 sasom sjö

kapten er , samt i mn.skini stafdolningon 178 olovor, af hvillm 

J 1-± aflagt maskinistexamon och 40 öl'vcrmaskinistoxam en. An

talet ar dom , som, utan att såsom elever h af va tillhört sko

lorna, atnjutit unelervisning clerstiicles, hafva utgjort l:i7 ' n[ 

hvilka 5 afiagt styrmans-, 12 sjöknpten s-, 10 maskinist- och 

ö öfverma~kini stcxamen. D essutom hafva -±0 elovor och 2ö 

privatister afJagt godldml examon i angmaskinhint. 

'') l itdrag m riksdagsbcrättelscn. 
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IX. 

Enligt hån Kongl. Maj:ts v0l1orhöram1o Befallningshat
vande inkomna uppgifter utgjorde intill den l November 18()\) 
vaknnssatta nummer af båtsmanshi\,llot i)] 31, lloruti inbogripm1 
do mom Blekinge län och 8ö1lra ~före härad af Kalmar län 
på 10 år vakanssatta rotar, hvilka l)amtliga numera blifvit för
ii.mlrnde till ständiga. 

X. 

Utfärdade allmänna författningar m. m. berörande 
sjöförsvaret, handel och sjöfart~'). 

l..Tn11cr år l f-\()0 hafva följande allmänna förl'attningar 
bli[vit på ehorens för Sjöförsvarsdepartementet föredragning 
utiiLrdadc, nomligon: elen 23 Januari: kungörelse angående 
änrlnt<l l~·llc'bo nf § 2 i kungörelsen nngåondo antagning af 
manskap vid Jiuttans sjömanskår genom kontrakt don 20 :Maj 
J R\1t-1; den 26' ].Iaj: kungörelse angåonclo antagning, utbildning 
och pensionering at rcsc·rvbcbl för fiottan; llcn 17 November: 
förnynrit roglcmeuto för fiottans pensionskassa; den 8 Decem
ber: förn~' it<l iustruktion för :Marin förvaltningen; samma dag: 
förord n i ng ang{telll1e allställning i flotta u s rosorv af personal, 
som fömt tillhört w1.gon af flottans militära kårer; samm~a clag: 
l'örol'llning angåom1o uppr~ittando af en läkarestat i flottans 
roc;orv; sanww dag: förorclning angående konstituering och an
stiillning af personal vicl f1ottans stam och reserv vid mobili
soring; sanona dag: förnyad instruktion för dom, som blifva 
l'örol'llnaclo att förrätta generalmönstring mod sjömans- och 
skeppsgossokå.rorna samt Cmlskrona artillerikår. 

''' ) U turag nr riksdagsbcrilttcl~cu. 

Sedan elen uneler den 20 Januari 18\13 tillsatta kommis
swn för granskning af flottans reglemente afgifvit förslag i 
ämnet, har uneler den 8 December 1800 reglemente för flottan, 
del I, personalen, öfverstyrelsou samt styrelsen och förvaltnin
gen vid stationerna, och del II, sjötjonstgöringon, blifvit till 
oftorrtittolso fastställclt. 

Den l+ Juli l 80~J um1ertecknades i Stockholm on kon
vention mod dertill hörande protokoll angående onlnandot af 
fi skeriförhållandena i de till Sverige oeh Danmark gränsamlo 
farvattnen. Kongl. 1\faj:ts ratifikation derå har utfärdats lleu 
4 sistlidne Augusti. 

Underhandlingar hafva pågått rörande undertecknande af 
en deklaration angåonde tolkningen af art. 4 i don mellan 
do Förenade rikena och Spanien bestående sjöfartstraktat. 

De mod Chilenska regeringen inledda unelerhandlingar 
om afslutande af en traktat angående handels- och sjöfartsför
hållandena mellan de Förenade Hikena och Chile hafva fortgått. 

På en af Kongl. Maj:t aflåten offlciel inbjudning hafva 
norska, danska, ryska, tyska, nederländska och britiska rogc
rmgarua genom ombud deltagit i en intornntiouoll konferens, som 
elen 15 Juni 1809 smnmanträclt i Stockholm för uppgörande af 
p1Rn för ifrågasatt samverlmn mellan Sverige, Norge, Danmark, 
Rysf'land, Tyskland, N oderländerna och Britislm riket vid hv
drografisk~ och biologiska undersökningar i Norcllmfvot, Nor~l
sjön och Ostm·sjön i fiskeriornas intresse. 

De at konferensen fattade beslut hafva uudorställts reo·e-
. h 

rm?arna i niimnda länder, hvarjemto l'ranska oeh belgiska ro-
germgama inbjudits att doltaga i dessa internationella hnfs
utldersökningar. 

Pi\, inbjudan af Kougl. noderli:lnclslm regeringen ha[va de 
Förenade Rikena genom diplomatiskt ombud, biträdt af tvenne 
tekniske delegerade för hvart<lora riket, deltagit i den interna
tionella konferens, som den 18 Maj 189\J sammanträdde i Haag 
för öfvorläggning om de verksammasto medlen att trygga den 
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allmilnna freden och inskränka öhcrdrifna militära rustningar, 
och har ombudet å de F'örcnatlo Rikenas vägnar undertecknat 
följande vid donsamma boslutade konventioner och deklaratio
ner, nemligen: 

J) konvention om bililggalHlo på fredlig vilg af mollan
folkliga tvister; 

2) konvention rörande Jagar och bruk under krig till 
Janus ; 

B) konvention angåondo tilbmpning uneler krig till sjös 
af GoneYorkonyentionons af tlon 22 Augusti l Hl i-! grundsatser; 

-l-) deklaration angåonde förlmcl mot att kasta projektiler 
och sprängämnen från b<tllongcr o. s. v.; 

:-)) deklaration röntll!lc Iörbwl mot anväJHlandc a[ pm

jcktilcr, hvillms enda ändamål är att sprida qvälvamlc eLler 
clöclli g a gaser; 

G) tleklaratiou römntlc förbULT mot anvii.ndamle af kulor, 
som metl btthot i mcnniskokroppcn utviclgas eller tillplattas. 

Kongl. Mnj:ts ratifikation å dessa aftal har i.lunn icke g ifvits. 
För turkiska rogeringen har tillkännagifvits KoJ1gl. Maj:ts 

godkilnnando af bcstilmmclserna i Llet betäukamlo, so m afg if
vits af elen år lH\JG tillsatta iiJtornationolla bjkommissioncu , 
ilfvcnsom ni' elen Yill hotilnkaJHl ct fogade kajtariff 

Det mellan Sverige och Norge m. 11. stator, å ona r::i1lan, 
samt Marocko, å Llcn auclm, Llen 31 1\faj lH00 al':,;]utaclo Hir
<lmg angåon<le förvalti1ingcn och underhållet af en fyriurätt
llin,g -pft Cap Spartel h:tr bli l'vit ti]lträdt af H,yf:t:laml genom 
ett l'ör så1lant i1mlamål Jon :) l Ma:j lSDD i Tangor unllortcck
nadt protokoll. 

'lfntlor nodanniimiltla dngar bar Kongl. i.{aj:t utHLnlat 
följaJ11lo ar Kongl. 1\faj :t {öre:::: lagna och af H,iksdagcn dels i 
oWrilndnHlt skick, dels mod vissa förilndringar antagna Jörfatt-
ningar, nomligen: .. 
JS\)\l elen :ZG 1\laj: lag om iindrarl lyd('lsc af' 3 § .~jölag('n. 

" 
, 10 Juni: lag om ilmlrad lydelse at Sli, 87 , 1:23 och 
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1-+::1 88 i strafflagen för krigsmagten 
<len 7 Oktober lHSl; 

J l·\\JU don 10 Juni: Discipli ustadga fur krigsmagfen. 

x r. 
Flottans stabs -rerl{samheF). 

Omc11clbart U111lcr ehofon [ör flottan s stab har utarbetats 
rundng till nrtillcricxorcisreglcmontc för fiottans Jmtyg och för
slag till skjutinstruktion för t-lottan I , artilleri, hvarj omtc ar
b0tcn påbörjats för ett <loJinitivt onlnamlc af f:lottan s signal
viisomlc, taktik och bcvakningstjonst. 

i\lobiliscrings- och statistiska nf<lelningen har fortsatt ar
betet på fullstämligmHlct af fiottans mobiliE~crin gsplancr och 
ll\·ad dcrmorl hnr r-:ammanhang äfYOJJsom utrollningen ang{wn
de ifrågasatta löri.iJHlringar i gitllnnde bosh1mmolsor om flo ttan s 
bm·äring. Föndng haha aJgil'Yits: till sjömansldrcm: föntel
nin g å stationer, a[dclningar , yrkeE~grcnn.r och lönegrader un
der :lr 1 !100; till kungörelse och öfriga bestiinunelscr :mgåcn1lo 
untagning, utbildning och pensionering af r csorvhcfiil [ör flot
tan; till crfonlcrlig ökning n l l lottans stampersonal. Det sta
tistil'ka m·hctet römll!lo Jrilmm an<lo mmincr har fortsatts, Jwur
jcllltc on officer forbmtt don nl honom llllller tionstgöring Yi(l 
go1 1 end stabons krigshistorif<ka a l' d u l ni ng p[t]Jör.i a< le re< loglire l sen 
l'ör fl ottans <lelta.gawlc i l SOS års krig. 

J nom komnmnikatiOJ 1sal'ddn ingen hafva \'if'sa utrc<lni n
gnr an g:lcndo liottans mol>ili:oe1·ing for tsa tts ill\·ensom uta.rlJe
tandet a[ en militiir kustgeogndi oe li förslng till fördolnings
höckor. Förf< lag ha 1\-a al' g i l'Y its: till kustsignal väsCJHlcts ut
veckliwb·· g·cnonl UlllJriLttawlo al' llY<l pjunulstationor l>)'o·o·mHlo 

...... ~ ) . ;:--, ' . . t--b 

al· tclol'onloclningar salllt utlJil(lning och (il'ning a[ pon:onalcn 
samt till ökwl sjömiltnings\·c·ll.f<aml lut. Oflicorarc fnln al'(lcl
ningcn hnJva clorjomto deltagit i rekognoseringar. 

•) Utdrag ur rik::Hlag::;bcrillLelscn. 
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XII. 

Hi)gslwlor för ofllccrarc7:·). 

I krigshögskolan, der l:a arbotshret i allmämm kursen 
tog sin början don 8 Oktober 18\18, hafva i 11icimmb kurs an
talet olevor utgjort 1:\ af h vilka l umlcr April l 8!)0 på ogen 
begäran frö.n skolan ai'gick, och påg[tr sedan rlon 2 sistlidne 
Oktober 2:a arbetsåret i allmänna kmsen mecl l 4 elever. I 
högre kurson vid skolan åtnjuter sodan sistnämmla <lag l elev 
undervisning. 

rl'ill infanteriskjutskolan å Hosorsborg hafva såsom elever 
varit bcordrn.de l officer från tlottan och l från Carlskrona 
artillerikår. Af eleverna vid krigshögskolan hafva l varit från 
flottan och l från Carlskroua artillerikår, samt af eleverna vid 
artilleri- och ingeniörhögskolan 12 från nämnda kår. 

") Utdrag nr ri.ksdagsberättclsen. 
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Förslag till anordnande af "svängningsbana" 
i Car·lskrona skär·gård 

för uttagande af fartygs svängningsegenskaper enligt ny metod';'.) 

Merl ångans införande såsom framdrifningskraft för krigs

fartyg hm den formella sjötaktikens studium bli[vit allt nöd

vändigare för sjöofficeren. I s::mmm mån som fartygen blefvo 

mer oberoende af vindons rigtning och styrka, samt deras 

maskiner och rocJer bättre skyddade för den fientliga elden, 

förlängeles också don tid, hvarundcr deras manöverförmåga 

ännu kunde vara i fullgoc1t skick, och dermed äfven krafvet 

på att genom användande på lämpligaste sätt af Clenna ma

növerförmåga tillkämpa sig ytterli gare förd elar öfvor fienden. 

Klart är härvid, att elen personal, som är most förtrogen med 

materielen, och som redan under frodsöfningar noga instude

rat materielens egenskaper, bör haiva de största chanoerna att 

tillkämpa sig seger för så viclt, allt annat likställdt, den andra. 

parten ej cgcr on materiel, som har så öfvcrlägsna manöver

egenskaper, att den förras större vana vid sin materiel deri

genom kan uppvägas. Sjökrigsbistoricn kan äfvcn franwisa 

flere exempel på manöverförmågans stora inflytande på on 

strids utgång. Speciellt för oss, h vilka under ett krig Yid 

många tillfällen med stor sanno likbet hafva E~tt upptaga strifl 

i skärgård, torde också en god manöverförmåga hos våra far

tyg vnra af största betydelse. 
Huru förh åller det sig nu med våra stridsfartygs, sär

skildt pansarbåtarnos af l :a klass manöyerl"örmåga? Jag tve-

") Förc(lrrtg hållet inför Kongl. ÖrlogHm::tnnasiillslmpct Onsdagen 

rlen 7 F ebruari 1!100 af kapten C. C. EngströJH . 
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kar ej att tJoteckna <lon såso m Syll llOl'ligen dftlig. Detta är 

clerjomto si't mycket lllt:l' hotocknnn<lc, som våra l"nrlyg, hva<l 

cloplneemonton beträffar, iiro synnerli gen små i förliållando till 

utlalHlots, mon det oaktadt lwha absolut st.örro syängniugs
cliamotrar än 1·issn af dessa. Jag liar så lunda 1 bil. l snmlat 

on del data hån våm pansarbi\.tare~ obscn-n.tionsjournnJor an

gående svängnings[önnågan. Af bilagan frmngår, att mcdeJ
svängningsclinmotnn Iör Yitra pnnsarhå!.n.r Yid Imtcr mellan l) 

- 12 knop torde kunna sii.ttn.s till +20 m. eller ti ll cirka 5 
gånger <l01·as ogen läng el. Pnnsarb[ct:wnas rleplacomcn t är, som 

bekant, omkring 3/>00 i.ons. Det hos Armslr011g för Japans 

räkning byggda l :a klass pansar-fartyget "Yashinm" om 12,2ö0 
tons deplacement har deremot en svLingningscliameter at 172 

m. eller 1 1
/ 2 gånger dess ogen läugd ocl1 kan på 011 minuts tid 

gira 180° :Mecl användande af en rorvinkel al: blott 10° var 

svängningscli ametcm ui1.got mor än ;) gånger fartygslänglien , · 
och ticlon för gir 180° uppgick till 1 min. 21i sele Farten vid 

dessa svängningsrliamclrn.rs nttagandc angihos visserligen oj , 
utan blott att lJCgge maskinema umlcr försöken m·bcLacle fram
åt. Det samtidigt n:wcl "8Yoa" Lyggda (bnska pansarfartyget 

"her Huitfol<lt" om i3,2~J() tons doplncCJncnt lwcl o vid D- 12 

knops fart on svängningsdiameter af omkri ng 27:-> m. ollor 3,75 
gånger längden. Yi\ra torpedkryssaros svängningsförm åga är 
ej bol ler synnerligen stor. Nmncra, sodan roret kan läggas 

ända till .,1-0°, har S\'iingningsdiamctorn Yisserligcn något min
skats, mon understiger oj i smul sjö och Yid ringa Lris 3GO 

m., el. Y. s. S,u gånger faJ.tygsläng{lon. Doplaecmcntet är SUO 

tons. Våra l:a klass kanonbåtars, utom Edda, svängningsdia
metrar kunna sättas till cirka 2GO m. i meclcltal; l:a klass tor
pedbåtar, Gontlultypon, !Ja[va ou sYängningsdiamctcr med för
ro(h·et nere af 230 m., och don i ]~nglaml byggda något min
{he "Hugin" on s\'ii.ngningstliamctcr af 180 m . 

Af de här anförrla talen torcle, som sagdt, Ynra tydligt, 
att yi\.ra fartyg , i hya<l beträffar svängniugsfiirmåga, äro syn
nerligen rliHiga . Det ligger emellertid utom ramen för c1etta 
föredrng att söka orsaken l1ärutinnan; om don ligger i on orig-
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tig fördelning af t~rngclcrna, ollor i fartygens form umler vatt

net, eller dcri att fartygens . ändar CI'bjuda för stor yta vid 
sviingningcn, eller ock att do sakna balansroder, hvarigenom 

för sarmna kraft hos ängstyrinrättningen roret på kortare tid 
kan läggas dikt, eller uf nnclra orsaker. Så mycket torc1o emel

lerti d vara säkert, att clell Jorrlran beträffande fartygsmaterielons 

munöverförn1ftga, som de haft, hvilka skola lwndlwfva den 
Jl ytandc materiolen i ett krig och i sista. band blifva ausva

riga [ör lwacl mod den uträttas, oj umlor de gångna å ren Le

aktats; dess mor glädjande torde derföre det f.:tktunt y ara, att 
å dc sist till byggm1d anbefallda pnnsarbåtarna A, B och C 

samt torpedbåtarna at 1 :a klasson A och B oj obctydlign för
ändringar å undervattcnskropparne oc.:h roren fa stställts, llVar

igcnom ifrågavarande fmtyg torde erh ålla en betydligt bättre 

manöverförmå.ga än si na föregångare . 
Må man emellertid m·llålla en aldrig så betydligt förbätt

rad manöverfärdighot hos dessa nya l"artyg, så torde dock vara 
förm ätet att tro, att dc nu Yidtagua i.ill<lringarna äro do bästa 

och ändamålsenligaste, och att en ännu bättre maniherförmåga 
ej skulle genom ytterligare ändringar stå att erhålla. Det är 
endast crfarcnhctcn, som i detta fall kan leda fartygskonstruk

tören rätt, en erfarenh et, gru ndad på tillförlitliga observationer 

öfver fartygens svängningsegenskapcr. Men har han å sin sida 
behof af dylika observationer, så hafva emellertid fartygens chefer 

det ej mindre. Ju säkrare en chef känner sitt fartygs manö

vorcgcnskapcr, desto djcrivare manövrar kan han utiöra, och 
ju säkrare ett fartygs manöverförmåga är känd, clesto större 

fordran kan on högste bcfälhafvare ställ a på sina fartygschefers 
manöyerduglighct, och desto större kan hans förhoppning yara 

om en lycklig utgång ai on eventuell stricl . 
J n. g bar här ofvan betonat vigton af tillföddliga observa

tioner af !lct skäl, att de tills dato använda sätten för uttagan

do af fartygs svängningsdiametrar och dcrme(J sammanhän

gamle frågor ej synas tillEyllcst i dylikt afsccnde. Så t. ex. or
hölls vid uttag an det af danska pansarfartyget "Ton.lenskiolds" 

svängningsdiameter en skillnad i cliamotcrn ai mer än 4G m. 



~lOG-

eller 12 °/0 vid tvenne på samma dag med samma hastighet 
och rorvinkel företagna svängniugsförsök. Det är bärvid att 
beakta, att en särskild kommission fått sig ålagd undersöka 
fartygets svängningsegenskaper, och att man sålunda får an
taga, att försöken utfördes så rationellt som möjligt. Sjelf hade 
jag sommaren 189!), såsom chef å kanonbåten "Edda", uneler 
skjutskolan tillfälle till liknande erfarenhet. Skillnader på 50 
och 70 m. förekommo, oaktadt för söJ.::en gjonlos samma dag och 
mod vinden på samma sätt; jag kan enelast tillskrifva olikhe
torna ofullkomligbeter hos don använda metoden för sväng
ningsellameterns uttagande. Det var mod anledning af dessa 
svängningsförsöks otillförlitlighet, som jag kom att uttänka den 
metocl för uttagande af fartygs sviingningsdiamotrar, hvilken 
jag nu går att framlägga inför Örlogsmanuasiillslmpets herrar 
ledamöter. 

Dessförinnan torde emellertifl en kort framställning af do 
nu anvällda motoderna för uttagande af fartygs svängnings
diamotrar vara af intresse. 

l:a metoden. 4 st. bojar klargöras och förses med ankar
tåg och tackor. Sedan svängningen börjat oclt farten blifvit 
jemn, utsläppas bojarna, så att elen andra, tredje och fjerde 
komma att fällas, då man stäfvar resp. 900, 180° och 270° 
från den kurs, som innehades, då elen förste släpptes. Upp
mätningen af elistansen mellan ll\·artdera paret verkställes, och 
medeltalet utgör svängningsdiametern. Metoc1on kan emellertid 
ej vara vidare tillförlitlig, dels kan kompasson under giren ej 
med tillräcklig noggrannbet angifva kursändringarna, dels är 
det vanskligt att rätt kunna nppmiita afståndot mellan bojarna. 

2:a metoden. Genom att från en förankrad båt eller ifrån 
land mäta vinkeln mellan t. ex. fartygets mast och dess vat
tenlinie i det ögonblick, då det passerar ändpunkterna på den 
diameter, som, utdragen, trä-ffar den observerande; mätnings
ögonblicket bestämmes från fartyget, Inrarifrån den observe
rande bör pejlas i samma bäring, under kursar, smn göra räta 
yinklar med pejlingen. 

3:dje metoden. Från ändpunkterna af en på däcket af-
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satt, noga känd distans, uppmätas vinklarna mellan diametral
planet och en Loj , omkring hvilken fartyget svänger. Samti
digt bestämmes elen vinkel, skeppet blifvit svängdt från don 
ursprungliga kursen, genom pej ling af ett aflägset föremål. 
Beroende på den noggrannhet, hvarmod sviingningskurvan 
skall uppritas, tagas observationerna för t. ex. h var lO:de grads 
vridniug, dock oftast för lwar 46° kursändring, då signal gif
ves och bojen pejlas . De erhållna punktorna afsättas genom 
konstruktion, och svängningskurvan erhålles genom deras sam
manbindning. 

Af de begge sista motoderna torde den sista tvifvelsutan 
vara aH föredraga, såsom gifvande de tillförlitligaste resultaten, 
och det var äfveu denna, som legat till grund för de ofvau 
relaterade svängningsförsöken. 

Slutligen må anföras ytterligare en melo<l, bestående deri, 
att man af:läser å en r)atentlo!Zg den distans ett fartvo- tillryo·-.__, , o) b b 

galägger under det att det svänger rundt 360°. Ar cirkelom
kretsen sålunda känd, kan diametern lätt beräknas. 

I aHa nämnda metoder hafva sålunda pejlingar från far
tyget användts vid bestämmande af svängningsdiametern. 
Vanliga pejlskifvor äro emellertid ej uppgraderade finare än 
på helgracl, och deras uppställning och inrigtning i fartygets 
diametralplan är oj alltid fullgod; häraf uppstå fel och der
med mindre tillförlitliga resultat. Det är då också tydlia-t att 

~ _.. b ' 

ett bättre resultat tvifvelsutan skulle erhållas genorn an vän-
dande af en metod, der denna felsorsak vore af:lägsnad. 

Jag tror mig h~fva funnit on sådan och går nu att be
skrifva densamma. 

Principen, som ligger till grund för metoden, är samma, 
som användes inom härvarande stora skjutbana, nemligen ge
nom invinkling af en flagg på fartyget från Here punkter i 
land och rigtningsliniernas utläggande, hvarigenom den in
vinklade iiaggens läge finnes. luvinklas flaggen successivt un
der fartygets svängning erhållas motsvarande punkter, hvilka 
sammanbundna utgöra svänguingskurvan. Klart är vidare, 
att man genom ett elylikt tillvägagående äfven kan erhålla 
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s·var å en hel del andra spörsmål, såsom på hvilken väglängd 
ett fartyg stoppar farten, dess verkliga väg genom vattnet, dc 
kurvor stäfvarne härunder beskrifva, huru ett fartyg förhåller 
sig under svängning med en propeller arbetande framåt, den 
andre back etc., allt frågor , hvillm äro vigtiga att få besva
rade på ett nöjaktigt sätt - för sjöofficeren såsom den, lw il
kon kan draga valuta häraf vid manövrorandet af sitt fartyg , 
- för fartygskonstruktören såsom don, hvilken skall söka 
åstadkomma do bästa möjli ga manöyoregenskapor hos kon~
mande nybyggnader. 

Jag öfvergår nu till ett närmare omnämnande af me

toden. 
Don förutsätter sålunda minst tre, helst fiere, till sitt läge 

noggrant bostämda observationsvunktor , liggande i spotsarn o 
på on triangel , qvadrat ell er månghörning, allt efter observa
tionspunkternas antal, och inom h vi lka bohöJli gt manöver-· 

rum finnes . 
I hvarje observationspunkt skall finnas ett instrum ent 

för i.nvinkling af fartygets läge från punkten. Det synes m ig 
som om liknawle instrument, som användas å härvarande 
skjutbana, skull e vara synnerligen ändamålsenliga härför. 

Dylikn, hvi lka kallas invinklingsbord, bestå af ett trian
gelformacH bord på ben. En tri angelspets befinner sig ofvan 
sjelfva punkten, och mollan do bogge andra spetsarna f·inn os 
en i mm. uppgraderad skala, ph hvilken en diopter kan röras . 
Vid instrumentets användning in ställes (lonna lliopton< verti
kala tråd, så att den kommor i lini o mo(l on fast (lioptortr[td 
öfver observationspunkton och det fiiromiU, som skall inYink
lns. Dcrofter aliäses och antecknas (len rörliga Llioptorns stiiJI 
ning. Det vill med andra or( l säga, att om ett si'tdant in stru
ment är inri gtarlt på en punkt i torrängen och så, att rigt
ningslinicn sk<l.r skalans nollpunkt, så beteckna afiiisn ingama 
tangenterna - ollor clerme( l proportionella stycken - l'ör clo 
vinklar resp. rigtningslinior göra mod linion, som går genom 
nollpunkten. Ar donn a lini es rigtning känd å ett sjökort, är 
det således äfvon lätt att utsätta do andra. 

)l 
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Om sålunda ett fartyg, kommando inom instrumentens 
omfattningsområclc, börjar gira, och t. ox. hvarjo minut on 
fingg, som är hissad mollan mnstorna ryckes ned, och från 
obsonationspunkterna fiaggon inYinklas i dessa ögonblick, så 
m·hållos on seri e krysspejlingar , hvar och en reprosontormulo 
fl aggens liigo mHlcr svängningen. Utitiggas clossa i ott kort , 
och sammanbincbs do så crh ftllna punkterna, har man Oil 

pu nkts å fartyget rörelse uneler svängningen. Pejlas ollor in
v inklas ;'\.ter gösstaken ouh tlaggsp~l ot akter, så m·håller man 
stäfvarnas rörelsokurva. Genom mLitning på kurvan kanman 
sodan erh ålla svängningscliamotorn, takti ska dinm etern etc. 

Jag hällor nu fö-re, att ett dylikt tillvägagångssätt l'ör bo
stämmamlo af fartygs ma.növorcgcnsbper biir lemna llet till
förlitli gasto resultatet af alla mctoLlcr. Noggrannhetsmåttet för 
svängningkurvan blir nom l igen boroomlo på: 

1 :o) finhoten ho !:l instrumentens skalor, 
2:s>) clen tirl, som åtgår för on onkel observation , och 
3:o) skalan af det sjökort, lwaruti pejlingamo ut-

läggas. 
Unrlersökor man de fulnktighoter , som kunna ifrågakom 

ma i hvart och ett af (lessa !'all , Jiuuor man följande: 
l :o) Antages instrumentets skala vara uppgmclomcl i mm ., 

och skalan clorj umte befinner sig på 1,& m. fr~'t.n don fasta 
Jioptorn, så gör, om fartyget mHlur svitngning kommor på ett 
ma.x. afståml fnl,n instrum entet a[ 2,000 m., en lolobsorvntion 
af l mm. på sknlan blott 1 ,~ m. invirl fartyget , hvilkct ful blir 
minclro, rlå fartyget komm er niinnnro observationspnnk"ten. 

2:o) 1\'Iml tv[t man Yirl hvarj o instrument bör eu inYink
ling !war t> sok. me(lhi1:nas utan sy;'\.righet. Antages fartyget 
hah<L on största hastighet af 20 knop under svängningen, kan 
J et s[tlruHla på sin höjcl förfl ,vtta sig 50 m. mellan lwarjo 
obsenation. lhar femtiondo motor på sYängningskurvan l>ör 
saJniH ln kunna be~ttimmas , och slu tligen 

3:o) Anviimlos vid utliiggn in gun ett kort i skalan 1/ 1000 , 

motsvaras ott felaktigt läge om 1 mm. på en punkt i vorklig
beten om 1 m. Felet lJl ir 1U m. och 100 m ., ifall skaloma 
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äro resp. 1f10000 och 1/ 100000 . 'l'nges ej kortets skala för liten, 
så synes noggrannhetsmåttet vara synnerligen stort, och större 
än hvad man kan vänta af någon annan metod. 

Af det här anförda synes sålunda, att största vigt bör 
fästas vid att få en stor skala för utläggningen. Våra specia
ler i skalan 1 ; 50000 äro för detta bruk alldeles för små; dess
utom behöfves tydligen oj ett sjökort i vanlig mening utan 
blott en skifva, på hvilken observationspunkterna äro utsatta. 

En dylik skifva kan göras af trä, mon då önskligt är, 
att skalan blir åtminstone 1/ 1000 , så blifva dess dimensioner 
så stora, att temperaturändringar förrycka resultatens tillförlit
lighet. Vill man sålunda försäkra sig om det bästa möjliga,. 
så synes ett bord af tackjorn vara behöiiigt för utläggande af 
invinklingarne. 

För utläggningen af observationerna på bordet torde sam
ma förfaringssätt, som användes inom Carlskrona skjutbana, 
kunna begagnas . Detta består, som bekant, uti, att från obser
vationspunkten å bordet sträckes en tråd öfver en skala, hvars 
gradering i förhållande till dess afstånd från punkton på bor~ 
det motsvarar instrumentets på dess afstånd från punkten 1 

verkligheten, och som ligger orienterad på bordet, liksom ska
lan å instrumentet är i lokalen. 

Do erhållna punkterna upptagas lämpligast på ett rutndt 

papper. 
Detta är i korthet metoden och sättet för dess utförande; 

häraf framgår emellertid omedelbart, att, om man ock kan an
taga, att den lemnar mera tillförlitliga resultat än de nu bruk
liga metoderna, den dock, i jemförelse med dessa, ej kan an
vändas hvar som helst, ej holler kan utföras med ett fartygs 
egna hjelpmedel, utan fasthellre förutsätter ett i förväg iord
ningställdt område jemte instrument m. m., föranledande en 
viss kostnad. 

J a, det är sant, och jag har oj heller förbisett detta för
hållande. Men jag tvekar ej att anse den kostnad, som en 
dylik "svängningsbnna'· skulle kriHva, för annat än väl an
vänd inför de fördelar, en sådan otviivelaktigt skulle medföra. 
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Bland dessa vill jag först framhålla den hjelp, banan 
skulle lemna fartygskon struktören för utrönande af alla pro
blem rörande fartygskonstruktioncr , undervattensformer å far
tyg, rorstorlekar och rorformer m. fl. svårlösta konstruktiva 
problem, hvilka all tid förekomma inom skoppsbyggeriveten
skapon; jag vill äfven och kansko ej mindre påpeka, att on 
<1ylik bana också skulle hafva sin stora betydelse för utrönan
rio af fänliga fartygs manöverogenskapor, hvilka jag har tänkt 
mig böra bestämmas en gång för alla, så att alla försök i den 
rigtningen ej skulle utföras hvarje gång ett fartyg är ute i 
eskader till förfång för andra vigtigare öfningar. 

·Beträffande läget af en sådan bana, så bör don natur
ligtvis ligga nära en flottans station, der nybyggnader verk
ställas eller der nybyggda fartyg erhålla sin första utrustning. 
Från denna synpunkt sedt bör en svängningsbana inom Cm·ls
krona skärgårdsområde komma till stor nytta. 

Ser man sedan efter, hvilka fordringar man måste ställa 
på en lokal passande för ändamålet, så är tydligt, att banan 
bör ligga lätt tillgänglig för alla slags fartyg, och att don bör 
vara så lättnavigabel som möjligt, fri från alla grund och 
hafva temligon stor area och tillräckligt djup. Vidare bör den 
meclgifva, att observationspunkter kunna upprättas runclt om 
densamma, att trafiken öfvor donsamma är -ringa och slutli
gen bör elen ligga så nära varfvot som möjligt. 

H var inom det omtalade skärgårdsområdet finnes nu en 
dylik lokal? 

Jag håller före, att fjärden söder om Löfgrundet mellan 
Aspö och Hasslö är synnerligen lämplig för den här föreslagna 
svängnings banan. 

Atnöjer man sig med t . ex. tre observationspunkter, så 
vill jag härtill föreslå Trashalla och I-Torns uddar samt Utö. 
Eu fjerde kan förläggas på Kurrholmen. De tre förstnämnda 
punkterna bilda tillsammans nära nog en liksidig triangel, 
lwnrs sidor äro resp. 2,100, 2,200 och 2,GOO m. enligt unge
färliga mätningar från sjökortet. Tänkes svängningarna ut
förda kring en punkt, som nära sammanfaller med triangelns 
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tyDgdpunkt, så kan on cirkel mod HOO meters radi e uppr itas 

kring <lcnnn punkt. Cirkelns pcreferi går cirka 200 meter 

från södra Löfgrun!lspriåon och på än större afst åiHl från 

ölriga grund och U(lclnr. Inom <lennu cirkel s yta i1nnos sft

lun<b godt maniiyorntrymm c. litmärkos cirkeln s mi<lt med 

en tilHälli gt utlagd våle, och utsii.ttcs u n<ler den ti<l syäng

niugshanan är mohili::;cra<l on tillf:ällig prick vi<l Hornsu<l<les 

lamlgrumlning, så kan hvilkct som helst af våra fartyg obc

hindradt och utan sWnc aktgifvan<lo på Hav igoringen ma

növront inom cirkelns yta. ,\ nlopp mot cirkelns mi<lt kunna 

göras uorcl ifr ån på ömse siclor om Löfgrunclct, vcster, öster 

och sycl ifrån, Jwn.ri gonom man, vimlen må vara lwilkon som 

helst, alltid kan SYänga mc<l eller mot vind, uörja SVängnin

gen i med- eller motvind etc. 
J afseende på n ii.rhctcn Lill vartvet lomnar hanan holler 

intet öfri gt att önska. Det återsthr 1m att boröra kostnarls[rågan. 

De s. k. in vinklingsbonlon ton le kunua anskalJas för on 

kostnarl af -li"'iO kr. stycket; ett tack:j orn sbord på bon och med 

erfonlorlig gravering, lo< l m. m. approx. till J ,000 kr.; intri

angul eri ng af tro punk ter , st;\lstiingors utsättande oeb biillcl

nin gars anonlnan<lo m . m. ,->00 kr. eller inalles omkring i3,000 

kr . l llomm summa ingår då oj kostnad för hus för tack

jemsbonlot, som i sådant htll skulle V<tra uppställlit någon

ställes ft varl"vet. Man kumlc oekså hafva bordet uppstälh1t 

å Kurrholm en i ett en kelt triiskjul. Härigenom vunnes för

clelen, att man rethn un<ler pågåonde sviingningsförsök skulle 

kunna få reda på do Jörsta resultaten, något som deremot 

sannolikt c:j blcfvc fallet , om man först skulle insän<la vroto

kolh::nppgiftcr till var lvct. 
Kostnaderna torde sålumla för en lullständigt tär<lig bana 

OJ lwhö lva ölvcrstiga i3J)()() kr . 
;\r nu slutligen on sviLngningsbana bohö!lig l:ör oss, oeh 

i så fall , kan \lOn föroslagna HllSOS motsvara sitt ilndarn {l.l äf

\"Oll illför kostnadens och ti!Hörl itli ghetc ns synpunkt? 
H ärpå kunna vi oj annat än, på grund af llet anlörLla, 

svara ett obotingadt ja. 
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Ja, derföre att vår marin, kansko mora än någon annan, 

på grund af vftra skiirgånlar och ett mimlre antal fartygsen

hoter, bohöfver fartyg mod störsbl möjliga manöverförm ftga, 

och att vi oj kunna ftsta<lkomma <lylika utau genom stöd af 

prakti ska och tillförlitliga und ersökningar; ja, derföre att vi 

måste hafva kännedom om vi'tm far tygs mn.nö\"orogensknpcr, 

ro<lan innan vi embarkera pit dom, detta tack vare v[tr ytterst 

korta tjcnstotid til l s:jös, llvilkcn c.i är tillriieklig att göra oss 

mor iin ytli gt förtrogna nJOrl fart.vgcns egenskaper , Iörr~i.n vi 

rotlan mfl.sto loniJJn dom. 
J 11 l ör sft<lana bii.nsy n kan oll or får oj kostna<len spe bl nå

gon roll. Det är lyckli gtvis oj heller någon större så<lan det 

här gtil lor; kof-:tnadon bör endast spola in, för don hämlolse 

det kan vi saf;, att don önslm<le tillförlitligheten ar obsorvatio

nema ej skull e kunna i betydli gt högre grad vinnas genom 

on så anonlnad bana än genom dc förut använda sätten för 

svängningsra<lions uttagande. Någon tvekan i detta afseende 

har jag oj, dels på grund af porsonlig erfarenhot från gjorda 

svängningsförsök mod fartyg, del s från invinkliugarna vid h ii.rva

rando skjutban a, der man invinklat oj blott do vid projekti

lemas nedslag uppstående vatten kaskaderna, utan till och med 

krovadmolnen lrån kreverande projektiler , och städse mecl godt 

resulat. 
Dessutom torde man kunna utan någon vidare kostnad 

prakti skt öfvertyga sig om lämplighoten af den föreslagna me

toden genom att n.nväncla skjutbanans instrumentcr, dess in

triangulcrade punkter oeh dess tackjornsbonl. F'ör mindre 

fartyg, exempelvis " Lilgg ut" eller on J :a klass kanonbåt torde 

i donna bana kunna uppletas någon plats med nö<ligt manö

verutrymme för svängningsförsöks utförande. Instrumenten 

finge med· silkorhot om.rigtas och awlra radier användas än 

vid inskjutningar, mon llen kostmvl, detta skulle förorsaka, 

l>lefvo alltid obetydli g. 
Inför Yigton och betydelsen af on sftdan stationär sväng

ningsbana, hvilkcn jag här hm sökt uppvisa bchofvet nJ äf

vensom utvisat plats för inom stationens skärgårdsområde, vore 
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det således i hög grad önskvärclt för sakens och idens fram
gång, om ett fartyg, t. ex. "Lägg ut", frampå vårsiclan kunde 
få elisponeras för pröfning af metodens tillförlitlighet, och skjut
banans instrument användas för några preliminära försöks an
ställande, innan förslaget vidare utarbetas. 

Sjelf lifligt ö[vertygad om möjligheten af den metod för 
uttagande af fartygs svängningsdiamotrar, som jag här fram
lagt, och äu mora om behofvet af en ordnad bana för stude
nuHle och unelersökning af våra fartygs manövoregenskaper, 
har jag inför sällskapets horrar ledamöter velat framlägga detta 
förslag under förhoppning att vid ett kommande sammanträde 
öfver detsamma få höra en saklig kritik och eventuellt erhålla 
ett kraftigt understöd till åstadkommande af en "svängnings
bana" fiir våra fartyg, hvilken enligt min öfvertygelse skulle 
medföra stort gagn för vårt vapen och blifva af stor betydelse 
för kännedomen om våra fartygs manöveregenslmper. 

Bil. J. 

Våra l:a klass pcmsarbåtcLrs svängningsdiametrar m. m. 

Fart. 
l 

Svängnings-l Tid för gir 
diameter. 3G0°. 

l G kn. 380 111 . 7 m . 50 s. 
tlvea 8 lm. 390 7 m. 50 s . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... , 

10 lm. 410 5 m . 48 s. 

Göta ......... .. ... ......... . ............ { 8 k n . 408 7 m. 37 s. 
10 lm. 5GO (j lll. 4:3 s. 

Thule ·· ·· ······ ··········· ··· ··· ···· ····· 8 a lO lm. 48U G lll . 56 s. 

Odon ........... . . . .. . . . .... . ..... . ... . j 6 lm . 460 8 m. 12 s . 
8 ~{11. 480 6 Dl. 12 s. 

lO k n. 500 4 m. 14 s. 

.... .. ... .. ... .. .. ........ ....... .. . f 
G lm. 370 D m. 50 s. 

Thor 8 l< n. iOO 7 111. 48 s. 

l 10 k n . 410 G m . 6 s. 
12 lm. 420 5 m. 1G s. 
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Slaget i Öresund 1658. 
Utdrag ur "Diariet" hållet "uppå siööresan 1658" å flaggskeppet Victoria*) 

Den 21 Octobris hårdh blåst a'f en wäst nordwästen windh 
med starcht wäder; för middagen kommo 5 a 6 köpmansskepp 
uthur Westersiön. Efter middagen kom Hans Grefi . Exc . H . Rijckz 
Ammiralen medh sitt comitat och pagages om bordh. Moot af
tonen komme och wåre skep till flottan, som hade waret uthe 
och kreutzat j Kattegattet, hvilcke hade sedt den bollendske 
Örlogzflottan beståenelos olmgefehr af 36 Öhrlogzskepp för
uthan brandare och annat smått fahrtygh . 

Den 22 Octobris war wachort wäder och wästen windh. 
Om morgonen kom Compagnie Ph m nix uthur vVester-Siön och 
ifrån S:L Hijbers (S:t Ybes). Hans Kong!. Maij:t kom ock så om 
bordh, men drog strax mot middag~måhltijden till Lanclh igen . 

Den 23 Octobris war een b alf storm af syd wästen wind h 
och passerade samma dagh intet synnorligit. 

Den 25 Octobris. Samma wimlh och wädor, dock nogot 
melu·a stilla. Efter middagen och kloekan olmgefehr 2 arri
verade och fälte anckar baakom lappen den holländsko Öhr
logzftottan, och efter man oppå wår flotta icke egenteligen 
kunde räkna huru starek den war. Altså reste H ans Höggrefl. 
Exc. åth Landet, till att taga den något bättre i ögonskeeu , 
och kom om aftonen om bord.h igen . 

Den 25 Octob?'ts hela dagen öf11·er een west syd\Yesten 
windh medh temmelig blåst. För middagen giek skeppet Jä
garen till segels och på waekt, afiösandes skeppet I-löken. Om 
samma tijdh kom Hans Kongl. Maij :t om borclh på Vi c toria 
och utbi dess modhföllie H . Hickz Skattmestaren Grefve Mag-

*) Hemtade ur Flotta ns arkiv och benäget mcllrlel::tdc <tf kapten S. 
N att och Dag. 
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nus Gabriel dc la Garuie, mcdh flere andre Herrar Rijckzens 
Rådh. Och reste wiclh pass eftRr con timmas förlopp åth 
t\lottot Granoborg igen. Om natten war con half storm a[ Le
rörde windll. 

Den 26' Octobris con t i n u e rad o bcmäl te stormväder h c !n 
dagen och in cmoot aftonen modh regn. Efter mid<lagzmåltij
den drog opå Kong!. Maij:Lz nfLuige ordre I-lans Exc. Rijkz
Ammiralcn tillijka medh doc andre Herrar Ammiralcrnc till 
Cronoborgz Slot o<:b kom Jlnns Exc:tio llcrr Rijekz Ammiralon 
emoot aftonen då stormen sigh någorlun<la hade lu.gdt om 
bordh igen. \Vinden war af con vVest till Sm1cn. 

lJ !'n 2'1 Octolnis om morgonen eon Sude11 och BydwcsLcn 
wiudb, om micldagztijdeu heolt sti lla; men e[ter middagcJJ wielit 
pass klockan 3. bogijntc åthcr con Syd sydwästen wiudh blåsa. 
Am miralen Gustaf Wrangcll gick efter undfången o r d r e till 
segels medh sin sqvndron åth Kiöpenharnbs redden [flottan 
låg under Helsiugöörf'). Boijortcn [ett slags lättare hu-tyg] 
F o r t n n a gick åt h Lamhorona med con hoop sinka jem bwäl 
och så månge Iriske, som kuw1o dädan ifrån hemptas och till 
Flottan föra don der \\·ara.udo braJH1aren. Hela dagen öfver 
war most rcgnwäder om aftonen och natten sammalodes dock 
eon northrostcu windh. 

Den 2S Octobris ganska bittijfb widh pass Idoekan 3. då 
windon war nordwäst, och så nordligare skötz åthskilige 
cano neskåt på [af] Hollonc1ske Flottan. Då J-lans Exel:s 
Herr Rickz Ammiralon strax all ting lät görc klar och l1ålla 
corum. Mon ol"ter Gudztiou,tons ll ti.llanue och emoot dagnin
gen gick windcn åtherigen till eon sydwost; någrc af de llol
lcndske skoppen som hade warit alldral"örst under segel! satte 
sigh [ankrade] något närmare för inloppet af Sunelot än doc 
till[öronde låge. Ammiralcu Wrangoll kom meclh sine undor
ha[mmdc skepp ifrån Kiöpenlw.mbn tillbaka och till Flottan 
igen. För middagen war wackort \räder, då och Hans Exol:s 
H. Rijekz Ammiralen reste åth Landet. Om middagen war 

*) Anm. [ .J utvisar att til lägget är af afskrifvaren insatt som för
klaring. 
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det beolt stilla, att man icke kum1e \rota !Jwndan ifrån \\·in 
den kom. Widh pass klockan 2. kom åther con liten ki:iling 
af eon nordwest wind h mcclh regn, mon blef straxt hcolt stilla 
igen. Om aftonen vidb pass klockan 7. kom Hans Exc:tio 
H. .Rijck7. Ammiralen om bordh igen. Wiuden war wost till 
nordon och blef om natten nordligare. 

Den 29 Oc!.obris. Moth dagningen skötz ett canonoskått 
oppå bollendsko flottan, hvilkcn ock viclb liusningon mästo 
dcols wara under segoll medh oen nordwästou windb, gåendes 
i sin godo ordning lappcu [Lappegrundet strnx norr om 
Kronoborg; nära danska landet] förbij ocl1 hållandes sigh Ull

der Det Skånigsko Landet, till dess dec inkommo cmoth C:hro
noborgzs och Helsingsborgz fästnii1gar, då dee således passe
rade deras lopp i fahnmttn et att el ho icke måtte däraf i n c o m
m o c1 o r a s mod Skiutaude. Hans Hög Grefi. Ex:tie II err Rijckz
Ammiralon Grefve Carl Gustaf Wrnngcll detta förnimrnamles 
sarmnalcdes genom ett Canoncskt\tt lät gifva Tecken att !war 
och oen under sin Esqva<1ro och Jlngga, som han war förord 
nat skulle f!;Öra siah färdigh och klar. Och när han war kom
mon uncle; Segell medh fiottan sökte han mod lofworanclo 
[kryssning] till att möta bem:to hollondskc Jiotta nnder 
H elsingborgz sijdan, som hade avancerat ofvau bonde Slott 
och fästningen förbij, hwarifrån blof skutet på bollendorne så 
wijdn det knn<1e skec, ocb <lesse Cnnonerado åther slarckt 
clerernoth, men gjorde lijckligt ingen skade Inrarkon i Holsing
borgz Stad eller pä Batteriet på brohu[vudot der samrnastä
st~ides, widh pass klåekan 8 för mit1c1agcn och serlan Hans 
Hög Grefl Ex:tie hade con gång lagt öhrcr och åter wändt 
geck han recta lööst på <Jero:s Genora l Ammiral Opdam, 
hwilken strax af Vice Ammirnlon \Vitto Wittcsson sn mpt 
nogre andre hollemlske Unpita l äkopp blcf Socundorat, så 
att lians Hög Grefi. Ex:tie hafwnm1es intet af wåro skepp uär 
sigh till adsistentz af dom wnn1t anzinglat(?) och altså Rijckz 
Ammiral skeppet Victoria uti ett hårdt fächtam1e i såm[ttto 
skamfiihrat [skamfilaclt] och tillpijntaclt att det hwarkou fram, 
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tillbakas, eller öfwer stag [vända genom vinden] gå kunde, 
helst mädan des mesans-spröt [mesan-spri, m .-gn:ffcl] mitt af
skutet \\·ar; flock blefwe alle d esse fiencltlige Skepp som det nn
fägtadc genorn ett tappert motwährn så mottagne, att dhe bemälte 
skepp Victoria icke utan dores skada moste qvittora och gå 
siun färde. Hans Hög Grefl. Ex:tie nödgades widh een sådan 
beskaffenhet ehuru ogerna det och skerlcle, och sedan han vis
serligen kunde sigh mebre företaga låta skeppet drifwå åth 
landet under Helsingörs sijdan och där fällandes unekar i ... 
heet reparera, seerdeles sitt söndorskutna mosanspröt, men 
för än det bl e f nogerlunda lakat war c o m b a t te n alleredo än
dat och öfwerstånden. Däropå och sedan fienden hade o·ått 
. b 

Rijckz-Ammiralskeppet förbij kom Hans Ex:tie Am miralen Hor 
Claes Bielkenstierna, warandes på Skeppet Draken strax tillhopa 
medh bollendske vice Am miralen Witte Wittessou på Skoppet 
Brederode så att han honom öfwor 2 timmar låg om bordh och i 
~nedlertijdh sijntes af skiutande som hade bägge Skeppen stådt 
1 brand. Om sijder kom och Skeppet Wissmar därtill lade sigb 
framför bogen däraf och blef altså det öfwermästrat sodan Vice 
Ammiralen medh tämmeligt mycket folck därope wore dels ihiel
skutne och dels q väste, Haggan däropå nedtagen och det endt
Iigen gånget i sank under lnmlct af Selandz Sijdan. 

Nogre andre af wåre Capital-skopp [två-däcksskepp] som 
i försto drabbningen woro skadelöös skutno (efter fienden mäst 
sköth ntäst öfwor otiter master Sogell tnckell och tågb) nödgades 
att fälla an c kar. N ågrc och när C o m b a t te n s lm Ile begijnnns 
kom mo på grumlh under Skåni()'sko SiJ'r[an men dec ö[ri()'o fölgdc 

b ' b 

Honden alt efter under Woen [ön H w on], görandes deras flijt att 
incommodera honom efter möijeligheeten, hwarest deo lijkwist 
om sijdor \rände och medh lohremnde sökte till att komma till 
sine A mm i r a l er och Esq,radronor igen, emädan fiendens flotta 
ilade a vantagen och con favorabel och genomståonde windh 
skymlade sigh undan åth Köpenlwmbn, och clliest kommo uneler 
Segcl modh lof,,-erando derifrån nogre af dee bäste Dansko Skep
pen honom till Suocurs. Denne hårde och blodige Siö Combat- . 
ten warado ohngefebr i 5 timmars tijdb, och oansedt platzen 
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och reputationen på wår sijda omsijdcr blef genom Gndz bij
ståndh erhållen, så mostc wij lijk\\·äl efter långt fäcktande 
sättia i stick först Skeppot Morgonstiernan, som war så ge
nombohrat, att det på sistone måste gå i sank, och sodan 
Pilikan on och Delmonhorst (som af dbe danske tillförene 
vore oröfrade) så ock Rosen"') oftm· doc längst ifrån wår Ilåtta 
inncnJoth 'Neon stadde vmc, och al' wåro i hastigheat intet 
kunde Socundoras, utan blefve a{ fie11den på sidstone 1-::ring
wärfde och borttagne. Derhoas blof ett annat af wårc Skcpp 
Leoparden ben:d i siagot så illa tillpyntat, att masLerno woro 
skutne öfwer bordh och öfworskoppot föll omsijder in i Skop
pet; derföre bl e f det ock efter C o m b a t ton bra o· h t på arutHlh 

b b 

under Ween , emädan det intet stodh till att repareras och 
den andre dagen derefter af wåltro förbrändt, sedan Styoken 
och annat, som däraf bargas kunde war Salvor at därifrån; 
Förutan dette blefwe ock åthskillige andre wåre skepp illa 
mcdhfarne både till sjelfwc skråfwon och jämwäl till master, 
tackell och tågh. Ohngofe!tr 500 döde och questzte (ibland 
hvilke don principalisto såssom Vice Ammiralen Hemik 
Geritsson \rar skuten genom axelen) fans på wår flotta, för
utan dem som på dec ofwanber:do 3:no af fienden oröfracle 
skeppen slagne och fångne woro och jämväll gingo i sauk 
medh Morgonsticrnan. På fiendens sijda hade dee icke lwller 
stoor orsaak till att roosa och berömma sigh, Emärlan dec 
miste twenne sine Vice Ammiralor nembl. Witte vVittesson 
och Florentz t . Item Ammirals Skoppet Brodorodo, som 
ofwanbemält är, modh cen Galleot hvilcken skötz i sank. Pi
endcns General .Ammirals-skepp Eendracbt blcf så tillpyn
tat och modfaret att det på sidstone hade låtit indraga siuo 
stijcken [kanoner] och låg lijka som in agone, widh 
hwilcken beskaffcHheet, och där General Ammiralcn Op
dam, intet annat kunde see, än att det skulle gå i sank, eller 
åthminstone råka i wåre händer Salviradc sigh till säkerboet 
därifrån och på ett annat Skepp. Een Schaubijnacht [en 

") Anm. Står i originalet >Ochrosen»; skall tydligen vara ordet >och> 

samt skeppet >Rosen>. 
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grad mollan komrnend. oo!1 kontr.-am.] Breda bem:cl war uller
redo i wåre händer, men sellan E l(lon kom löös deri, mosto 
,råre qvittera samme Skepp och drager mun tvifwelsmåle om 
fienden kunde det sodan bärga. Alle fiendens brändare till 5 
a G stijckon brändes up utan don ringaste skada på wår f-lotta.. 
Att ock dessförutan ett och umutt (leros skepp, seelan doc woro 
åthr;ki ldo ifrån \\'år flotta emellan \\feen och Köponha.mbn äre 
gångne i grundh [sjunkne], hal'wor man nogsampt hal't 
kundskap om båclo af officerare i w å r flotta, som sågo ull o 
nast ulotta Jiaggestakurno deropå och jämwäl aJ dem, som för 
den tijdon Yidh Stranden på Scolandh stadde woro, och kunde 
det öo·onskienlig·em märkia. Elliost IJafvor man af wisso in-,.., . 
kombnc relationer i sanning erfaret, att do 3. in wäl 4. gån-
ger \\·åro döde och CJ''·otztc ha[vo haJt på deras flotta än wij 
på wi'thr, bwilckot och nogsnmpt är till troendes omädan doc 
i förstone mäst sköte ö[vor master, Sogell, tackel! och tågh 
och däremot do wåro aldramost sigtade rätt på siolfwa skråfwe 
och Skoppot. Hans Kongl. M:tt som siolf hade åskådat hele 
förloppet af dette slaget widh Stranden på Selandb, kom sedan 
det \\·nr öfworståndot strax om bordh på Skeppet Victoria och 
blof om 11atton där qwarr, hållandos och i nåder befinnandes 
för aott och säkrast till att låta Hottun gå in i Landz-Chrono 

b 

hamn där att repareras. 
Den 30 OctolJ?·. om morgonen boolt bijttijda då winclen 

war nordan och wackort wäder, gock opå Hans Kongl. Muij:tz 
all ornådigsto ordre Hans Ji}x:iio Herr Rijckz Ammirnlen fuller 
till Segels modh flottm1, ämandcs sig clärmeclh åth Lanclz 
Chrona, där att företaga och fortsätta roparationen of fiot
tan som på sine master, stänger och råår, s::unpt Segell tackel! 
och tåg h hade få d t tämmeligh skada; mon efter det strax bl e f 
stilla, nödgados man fälla anokar igen emellan Helsingöör och 
'\V con . l~fter middagen reste Ifrms Kong l. lVI:t ifrån Skeppet 
åth Chronoborgz Slott igen; Nogot lijtot därefter drog Hans 
Ex:tio Hrr Rijckz Arnmiralon till det under Selandh neder
sjunkne bollendske Skeppot Brodorodo, och kom om aftonen 
widh pass klockan 7. om bord h igen; Då ii ottan med h huxe
rande och warpanda och jämväl med h eon omsijder på kom-
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mande lijten kuhlingh af oen wästen >rindb, sigh mästodels 
hade framhulpet och a vanerat in moth bem:te LalHlz Chrona 
!lVarost den fuller uth på reddon hade fäldt anckar. Men efter 
Hans Ex:tio Herr Hijckz-Ammira.len, strax då han kom om 
bord skickade lmdh till lnmrt och ett skepp, att dhe skulle 
görn sitt bästa med warpande och buxorancle, omädan det 
war holt stilla klart och månliust wäder att komma så när det 
dee fölliande morbo·on widh liusninbo·on kunde o-å efter hwar < ,.., 

annan in j hambnon, för don skuldh blof sådant och wcder
börligen stält i vvärcket. 

Den .']1 Oclobr. om morgonen wiclh samma wäcler och 
wind h ginge skeppen efter hwara.ndra uthi hambnon; och då 
fi enden på rodden för Köpenhambn sådant förmärckte, ginge 
först emoth middagztijden 0. <lansko och strax derefter eon dohl 
andre lwllonclske SJ.;:oppcn till Sogels, sättia.nde deres rätte 
Cours åth Landz Chrona. Så snart Hans Ex:tio Herr Hijokz 
A nnn i ntl o n det fock see, skickade han ut h sin jacht Moria
u ou emoth dho ännu därute warande wåro skepp, med så<lan 
order, att så frampt dec förnummo att fienden skulle gå emoth 
dom och dec dessförinnan icke kunde komma in i hambnen, 
dee då sig till försäkring under Cbronoborgz Slott retirera 
skulle. Och efter såssom widh bom:to fioncltlige skeppens ha
stiga annalkande ännu 5 af wåro skepp (förutan Compagnie 
Samson, som war mi:jckot sömlerskutet och låg i Wijken un
der Lanclz Chrono Slott) woro utan för hambnon, kom på hal
sen, så att <lco omöijeligen kunde komma d~irin, satte doc sine 
Segoll uij [till] och ginge efter undfången order undan ock 
tillbakas åth Sundet igen, dijthå.th ock fiendens skepp dem ett 
gott stycke eftersatte och modh canonorande förfölgdo. Men 
ett af dom, nombl. Skeppet Amorante, hvilcket Majoren Spcck 
commonderallo wämle sigh och uthstod.h oen tämmeligh starek 
canonado af fienden, men in emot a[tonen , då det sigh roti 
re r a d e så när under Landet af Skånigska sijdan, som det kun
de gå, !1ödgades de e fiondtligo skoppen det q v i t te r a. I-lans 
Ex:tie Gerr Rijckz Ammiealen drog efter middagzmåltijdon 
åth Staden, och nogot därefter hände den olijckan att Skep-
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pet Swärdet i J et samma att det fälte sitt anckar alt för när 
in på grundet, råkad e däropå och däraf o[örmodeligen gock 
omkull och i sank. Folcket däraf blef mästedels bärgat, un
dantagandes doc sinke och qwet~to, som under i hohlskeppot 
låge. Soldaterno på Victoria blofwe förd e i landh till att uti 
omträugancle måhl seeundera det där i wijken liggiande 
Skeppet Amerante . Orn aftonen kom Hans Ex:tie om bordh 
igen, winden och wäderlekou war som före är ihågkommet. 
Om natten efter clet war heelt stilla och klart wäder bnxerado 
sigh skeppen Amorante och Co mpagnie Samson in i Land~ 
Chrono hambn. 

Den 1 Novembr. samma wind och wäderleck smnpt wac-
kert wäder . Hans Ex:tie herr Rijckz Ammiralen - ? -
[lemnade] förmiddagen Skeppet och lät alle sine pagager 
[ baggage J och saker föra i land; elen Dansko och Hollend
ske flottan lofwerade och gock af och an emellan Helsingöör 
och Ween . Om aftonen sammaledes stilla och wackert wäder 
med ber:de windh . 

Den 2 Novemb. war windeu wästlig medh regn. Skep-
pen Amerante och Comp. Samson som sigh om nattetijden 
med buxe1·ande och warpanda hade hulpet fram komme in utj 
hnmbnen. 

Svenska flottan s sammansätlniny och styrka, uti slaget i 
Öresund den 29 oktober (g. st.) 165.2. Enl. källskrifter i Riks
m·kivet samt Flottans arkiv i Stockholm . Uesättningsstyrknn 
den vorklirra den 2H oktober. b 

l p:: 
t'lt:l Karaktär och namn å befälet ombord ::;~ 171 
trJ ~-

~-::o ~ :>;" < F:utygs ~~ fartygen. ::: 
~ oo· namn OQ cr' o 
o, ~- (Befäl af sjöstaten.) "' "' ::: 
"' o 

,.. trJ 

"' ""'! ::l 
..... ~= "" c+ 

<;'" 

I 1.1 Caesar l Vice-am . H enrik Gerdtson Sjöhielm 217 150 

Kapten Peter van Edam 

A polio D:o Dirck 'l'hiessen 155 32 

Riortent D:o Johan Bähr (Beer) 

l 
103 301 

Wcstcrwijk D:o Joban Olofsson Berg 137 38 

t ) = voro afsedda til,l jagtskepp. 

2. A mmcrant 
Svanen 
Halfmånen 't 
Ficles 

3. \Vissmar 
Sudermanlan<l* 
Östcrgii:itland h* 

li t.'" Yictoria 

~Iorgonsticman * 
Fal ck en* ·r 
f'IYer<Jet 

2.Cronan 

Mcreurins 

Pelic:tnen 
i\Jars 

13- Månen 

Samson* 
Örnen 

III T l Draken 

l\ ordstiernan''' 
.1 ägaren·f· 

Samson 
2. Garalus 

Johannes''' 
Davidh*(f?) 
Leopan len(-!') 

3. (•Stor:t >) Falken 
Delmcuhorct 

Castcllet"'t 
Rafhacl 

* com p agn i e skepp. 
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Major Tl>nncs Spcck 
Kof[erdikapt. Hemich dc Letter 
Kapten Johan Simonsson 

D:o Hcnrich Thomson 
Kapten Lorcntz Frantzon 

D:o Chri~:<ter Boij 
Koff.-kapt. Joris l{cinikiH 
Riksamiral Carl Gustaf \Vran<YCI 
Major Ham; Klerck (t.vgmHst;:·e) 
Kapten Holoff Johan:,;:,;on 
Koff.-kapt. T-Ians Klappert 

D:o L01·entz .TohanRson 
Kapten J cR per Swensson 
Yiceam. Daniel Jönsson Strnf<sfln.:ht 
Kapten Olof Willman . 
Major GustnJ Sperling 
Kapten Erich Ulfsparre 

D:o Peter Corneliszon 
D:o Carl Körnin"h 

l Major Göran Barck "' 
Kapten .Tohan Beck 
Koff.-kapt. Otto van KijsRen 
Kapten Anrccl Biörnram 
Amiral Claes HrmRson Biclken;;;tierna 
Kapten Anders Kruse 

D:o Erich Niclsson 
Artillerikapt. Måns AssC'n<son 
Kapten l-fans Hysing 

D:o Johan Johansson Kock 
D:o :vrats .Mårtensson 

~lajor Clas Uggla 
Koff.-kapt. \'inccnt Beckman 

D:o ;r o han HenrichsHOn 
Kapten Anders Crabath 

D:o Johan \Velamsson 
D:o ="ieli,; Ericksson 

Koff.-kapt. Peter J espersRon 
Kapten Erich ErnH::<On 

t :tfsed<la till jaktRkepp. 
1'-icls!n·ift ·i Sjövtisendd. 

2M:J::; 
]()3 J(i 

00 21i 
112 :](J 

l 3 1 :)Ii 

sr, :12 
7li Gli 

ii 7U 72 

17!1 44 
8124 

] ~)(l ,]l) 

321i 7J 

l 174 sGI 

180 40 
204 42 
14HO 

~t; 28 
11ili B2 
2!Jiji(Xo 

l 

1410 
70 22 

113 3~ 
187 iiO 
13U :JH 
11] 42 
1 i'>H 32 
14G 30 
111 :JO 

3Li? 

'? 32 



IV 1. Hercules 

\

Viceamiral Gustaf lYrangel 
Kapten Claas Cornelis1.son 
Koff.-kapt. Wel:tm Kuyl (Kyhl) 
Kapten Johan Boxhorn 

262 52 

11G 32 
91 22 

111 44 

Rosen*t 
I-löken 
Småland* 

2. Maria 
Major Thure Thuresson Natt och Dag 152 39 

? 105 30 

Koff.-kapt. Ennes Docles de Ville 

Phacnix 
Angermanland''·r 
Swanen 

3. Svenska J,ejonet* 

Salvator 
Fortun:t 

Koff.-kapt. Johan Cornellszson 
Kapten Efwert Holm 
Kapten 'färing J-Iindrichsson 

Lieutenant Dengt L:trssun 
\Kapten Jacob von (ler S\\·an 

? 20 
8828 

}4() 40 
flO 

10!) 22 

ti4 24 

Anm. 1.: Inom hvarjo eskader var oskadorchofon äfvcn 
chef för l:a divisionen; han förde "amirals-flaggan". 2:a div:s
chefon förde (oberoende af grad) "vice-amirals-flagga". 3:o div:s
ohefen förde •'majors-flaggan". "Major" motsvarade senare 
tiders Schout-by-nacht, eller ung. nutidens kontor-amiral. 

A.nm. 2.: Divisionen bestod i regeln a[ tre fartyg; ott 
större ("capital-skepp' ·) och två mindre. Der flere fartyg än 
tre tillhörde divisionen, voro de öfriga i regeln afsedela som 
jagt- och rokognoseringsfartyg. Ett umlantag häruti göres i 
ofvan anförda fördelning 2 cliv. i II eskadern, der ''Mercurius'' 
ursprungligen synes hafva varit cliv:s-chetsfartyg, men ''Cro
nan" (Strussfiycht's fartyg) i sista stund insattes såsom sftdanL; 
"Cronan" anlände till Sundet från Stockbohn en af de när-

maste dagarue före slaget. 

* compagnie-skepp. 
t afsedda till ja~t,;kepp . 

Hollr:hzilslca (lollans sa . ..tl . . a·· . . . 11/.11/(tnSU intng oeh sfyrka ' ' l f 
2 ·resund den 29 kl b," (; " 1t&l. s .a,r;r 
af i In- .... · "o~-~ e1 .IJ: .st. = 8 nov. n. st.) 10~18. Afskri[t 
. \.h.s,n h vet ( S:toexpochtwner Hi5-i- HWO") ])of' tl .. l 

hno· r"tt l l' f o lll Jo wncl-
. b' « m on 1gt r an holländska källshi [t . 1 b . 

mngar (i bref fr. Holland) , or lemtac1o npplys-

Fartygs nmnn . 

Brederode 
De Landman 
Dc Zecridtler 

::;- Prinees Loui~e 
§ Dc Boge 
a~ De 1\'inthondt 
3.. Prius \ril1en1 
(D 

: 't \Vapen van lVIcdcnl-
,_. blick 

BeJ'iilhafvare . 

Vice-and 1\' iltC' ConlC'Ii ><z::;on dc With 
Cummendör Evert Antoni cz 
Adrian Banckertz 
Jacob van Boselwn;cn 
1\'i ll em Joh. Stoff~t;; 
Uilli,; Jans (?) 
Jan Duyu 
A.drian Houltuyn 

~ 't \Vapen van Enck- Dirck Tump 
(D 

"O 
? 

lmy::;en 
't Gastel Yan lllcdem- l r 

blick 
cs of Valenhen 

2:20 501fl4 -
li:Hi 30 L!() 

75 2r> 2o 
120 ? lnr; 
lO~ 80 4.0 
l r;7 l2nl2al 

75 2ii 28 
1:2if ? i)() 

102 ? :27 

!l2 - :!H 

Groeningen - ___ __: ___ _ _G_'eclk·a_n_ll_l ___ ____ ____ H_lO ]fl 34 
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. An m. 1: ~e elan~ka skeppens kanon-antal inom parentes iir 

det., som uppg1fves 1 on ·'samtidio- berättelse" 11u f'o·· ] · 
. • "' c , rvarac 1 

Kougl bJobhotekct i Stockholm. Den andra siffran är kanon-

antalet pa samma skepp under expeditionen sommaren 1657. 

Amn. :d: "St Hans" benämnes stundom äfven "Johan

nos". 

An:n . .'J: "Hoionhald" synes icke hafva varit med eska

cl_er:J:, da clenua först utseglade från Köpenhamn för att söka 

ti lllallo att doltaga i slrwet don20oH (o- st)· 1 t] ·· 

1 
• . . b ~ · b" . , s 'oppe n. r 

c oromot hnfva cloltag1t 1 de sonare striderna utanför Lands

krona. 



- 128 

Det strategiska sambandet emellan flottan 
och a1·men. 

...L~(' T~on.g;l. C>rlo~~lll~tlll"'la::-:;'ill~kHI><~L 1n .. ed de:-:~ 1.n e dal. i i ::-:il l'vor 
helöTl:t<l taf'h;tn<lling. 

Bland alh dc vigtiga frågor, som röra försvaret af ett 
la w l, lwilket kan bli l\· a utsatt för inntsiotJ. öfvor hafvct, in ta
ger det strategiska sambandet mellan <less " krigsmagter till 
]aJl(ls och vatten" måhända det allra friimsta rummet. Ty 
på detta sam bnnd eller snarare på den inom landet - och 
siirskihlt inom L1oss lc<lamlo politiska och militära kretsar -
rå<lamlo uppfattningen af tlotta samband, beror i yäscntlig m{tn 
iekc blott Llen relativa vigt man l'ii.ster yicllörsvarcts b[LLla hu i'
YtHH<l.ktorcr och till töljd hilraf deras ntYeckli tJg och förkofmn, 
utan också arten och omfattningen af clet strntcgiskrt uncler
stö(l, do i krig bli [va i stånd att gifya hvammlra. 

L~· eldigtYi s är deLta snmband, Yill man måhitncla anmärka, 
al· sil. enkel och påtaglig natur, att någon tvekan rörande llct
:-;amma icke bör bcJ:aras. Så är Llock L,vviirr icke förhållandet. 
DeL strategiska :-;am lJantlot mellan !lottan o<:h hiiren syues vis
serligen \·ara enkelt och klart för en hntr , som vorkligen Hett 
ögouen öppna för tlctsamma; men eljcs iir clct ju så, att <let 
enklaste o[ta ii r det svåraste. Och större delen tt t l 800-talcts 
HirsY;uspolitik inom yi'\.rt laml, m ed sina otaliga försvarstvistcr , 
uppkomna på grnn<l a[ bristan<lc enighet i åsigtcr och mcd
l'tirandc phwlöshct och lamhot i försvnrs;monlningarnn , utvisar 
nogsamt, att detta sambawl ingalunda framstått i sin rätta 
<lager, yaro sig inl'ör regerin g, riks<lng eller milit~iror . Culler 
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on gansim lång följd af år efter seklets miLlt syntes likvisst 
en viss emghet vara rådande, men on enighet, som för fostor
lan<l~~iLnnen mäste anses i hög grad nedsläonclo. I\Ian utgick 
vHl torsvarsplanernas uppgönmdo hån elen förutsilttningcn, att 
fienllon rcthw fått Iast fot inom landet, man våga.Je icke ens 
strii[va efter att fortast möjligt clrifv<t honom bort eller "kasta 
honom i hatvot", utan man tog frivilligt sin tillfiykt till 
åtortågsdofonsivcns nöcHallsutviLg. Uocl on sådan tankegång 
v:tr hoppet om ett yttre försvar oförenligt, och Hottans upp
gift mskränktes till lokalförsvar jem to on strategisk samvorkan 
mod hären , bestående tlcruti, att hon borde skydela hans ona 
fl ank, när den stöddes på någon af våra stora insjöar, !war
förutom hon . i allmänhot borde trygga alla våra tn~ppförfiytt
mngar, siirslolclt öfver }[iilaren. 

Dess bättre hafva vi mm1era vuxit iJrån <lcnnu nodslå
onclc uppfattning om sjövapnets till våra inre farleder inskränkta 
uppgifter. Ja, det utomordentligt vigtiga och till sina följder 
itn mera bctytlolscfulla steg, som lR!J!) års minncsviirda riks
Llag uttagit, framvisar med omisskännelig tydlighet, att vår· i 
lörsv:trshi'tgor ofta allt :lör mycket förkättrade riksdag konunit 
t1ll lull klarhet om nödvändigheten af att i det läno·stn. för
skoJ~a fostorjordcti hån krigets fasor - först genom 7ttt möj
!J ggorn. uppriitthålla.ndet <tf rikets neutralitet, tifvcn uneler ticler 
clå krigets ftskor nå fram ~indn. till vår kust och vidm·c o·cnom 
att utan:ör ovåra striinder slwpa ett kraftigt 'hot mot hv~~:·:je an
grepp pa var urgamla frihet och sjclfstämlighct. 

e+hi:.~jan;lo i"lr det också att tinna, det förtroendet till sjö
vapnets fonnaga att lundm invasion öfver hafvot numera sträc
l~cr sig så långt, att man allmänt mcdgitver, att ett sådant 
företag .. nitpp~hgcn . torde komma till utförande, så länge vår 
fiottas :·melseinhct wkc är förlamad, och naturligtvis uneler för
utsättnmg, att flottan är i besittning af sådan styrka, att hon 
~fver hufvud förmår utöfva ett tillräckligt verksamt hot mot 
hcndcn~ transporter ö[vor ha[vct. Ett mcdgifvandc af elylik 
art hafva v1 bland andra helt nyligen inhöstat äfvcn från en 
vördad och i erfarenhet grftnacl man ur gamla stammen, h vars 
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intressen on tid varit på det närmaste förbundna med svenska. 
flottans. \Ti beklaga endast, att han icke velat eller vetat draga 
fulla konscctvonscn af detta sitt modgifvande. Inser man, tttt 
flottan under Yissa förutsilttningar kan vma i stånd att, mod 
;.;tötl af hären, hålla fiendens trupper fjorra.n från våra lrtwla
m~ircn , ol lor åtminstone törhiwlra landstigning å en clel n[ v<'tr 
kust, så synes det väl yant on logisk följd att arbeta. för dessa 
l:örutsi.ittningars förverkligande såvi.il som för en utsträckning 
ttE i l'ri\.gtwanmde, vår flottas vigtigas te uppgift. 

.\.tt ingå på något bomötanclo af berörda, från sjöstrate
gisk s.vnpunkt bji.irt framlysande inkonseqvens och allt hvad der
m o< l sammanhänger, ligger emell ertid utom ramen för detta 
auföra.nllo. J ag har ondast vclnt påpeka, att den sto m frågan 
om det strategiska. sam bandet mollan flottan och hären i vårt 
lnncl ännu icke synes fullt klargjord, oeh att det derför höfvos 
oss, som, icke minst genom den under de senasto decennierna 
uppspirade och nu snart sagclt öfvor hela. jorden blomstrande 
vetenskap, som kallas sjöstrategi, blifvit öfvcrtygado om rigtig
hoton al' dc synpunkter , hvilkrt under det 18:do seklet och i.incb 
långt fram på det 19:c1o till följd aE krigens jornhårda erfa
renhet lodtlo Sveriges försYarspolitik - att det höfves oss, att 
t i Il ett älslGvlt fosterlands bfttuad beclriha ett flitigt upplys
niJlgsmboto, på det att öhortygolsen om nödvändighoten af 
Hottans förstärkning och främjamlct af dc medel, som sätta 
henne i stånd att fylla sin stora uppgift, måtte tränga. ue<l och 
hl i [va rotfäst inom allt vidare kretsar. Det är under förhopp
n i ng att i någon m ån bidraga t i 1l detta måls ernående, som 
iucr nu <lristar o·å fråo·an om det stratog·iska sambandet mollan ,J h · h n ~ 

Jlottan och hären närmare in på lifvot. 

[nya;.;ionsförctag öfvor hufvet kunna vara af sft mång[al
tligt skiftamle uatm, att tlot skulle kräfvas volymer för att nå
gorl nncla uttömmande behandla endast deras strategiska sidor. 
l\len om man fr~i,nser alla smi.lrrc .landsLigningsföretag, on1 man 
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bortser från lwarjo inverkan af möjligen samtidigt pågåontlo 
operationor öfycr landgränsen och i sammanhang härmod från 
alla koalitioner , om man vidare antager, att elen anfallne egcr 
en vidsträckt kust, samt om man slutligen inskränl.;:or sig till 
hufvudclragen af de stora inYnsionsföretagon öfvcr sjön, torde 
ämnet blitYa tillräckligt bogränsadt för att kunna inrymmas 
äfvon nti on uppsats sådan som don f0rovaranclo. 

För att nå <len rätta synpunkten, tonlo frågan till on bör
jan böra skärskådas i sin renasto form , dels från elen anl'al
laudos, dels från elen försvarandos sida. Yi kunna ctå fiirst 
och främ st antaga såsom en gi [von förutsi.i.ttning, att elen an
fallamlo förlogar öfver tillri.ickligt många utbil<laclo trupper , så 
att hau i lletta hänseende anser sig vara öfverlägsen sin mot
ståndnxo. I annat fall torde något invasionsföretag alls icke 
koimn a i fråga, ähen om motståndaren helt och hållet sak
nar flotta. t1åluncla kunna vi icke tiinlm oss ett invasionsföro
tag från Englands sida. mot t. ex. 'rysklaud, till och mod om 
tyska f] ottan vore tillintetgjord, ohmuväl en del engelsmi.in för 
iekc lii.Jtgo serlan i sin SJ.elföfvorskattniuo· drömt om ett elvlikt "' " företag , såsom framgår af elen utopiska boken "The final war". 

Huru skiller sig saken månne under den gifna. förutsätt
ningen l:o) om motståndmon a!lllolcs saknar flotta, eller sotlau 
hans sjövapen blifvit oskn.l1liggjon1t, och 2:o) om motståwlarcn 
väl oger en fruktansvärd f-lotta , men alls icke några utbildade 
land t trupper'? 

1 :o) I förra fallet lärer utgången ieko vara oviss, om den 
aBfallanJe verkligen oger - icke blott anser sig ega -- en 
förkrossande öfvcrliigsenhot i si n lall<lma.gt, samt om mot
ståndarons land erbjuder honom omri\.don, lämpliga till opera
tionsbaser. Den försvarande befinner sig i så fall i ett liigc, 
som i sjelfva verket är vida ogynnsammare, än det, som ·upp
stoclc, om han hotades mod iuYasion af samma motstambro 
öfvor en landgräns. Detta är on sida af frågan , som man i 
allmänhot icke torde hafva tillräckligt beaktat, ehuru den för 
v[ut land tir af så utomordentJi gt stor betydelse. N ~t go n sYå
righet att uppfatLa deusannna torde dock icke förefinnas, om 
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man uetiinker. att hafvet, som obestridt tillhör den an[allamle, 
omgifver hans motstfmclares lancl, helt och hållet eller åtmin
stone till stor del, såsom vi ofvan antagit . Don anfallande -
låtom oss kalla honom tionden - eger ju, såsom Call"woll så 
mästerligt framsti"illt mo(l exempel från ett stort antal krig un
Llor 1800-talet1 först och främst fullstämlig frihot i vftl af fLn
fallspunkt Visserligen måste han öfverföra ett stort antal 
trupper; mon i all sköns lugn och säkerhot utlör han alla sina 
förLeroclolser, o<.;h utan risk verkställer han sin första stora 
trupptransport. Den försvarande åter vet icke, hvm· han har 
att vi.inta anfallet, od1 han nödgas derför intaga en ollor flora 
tillbakaclrngnn contrctlställningar för att clerifrån kunna fortast 
möjligt gö. Jionclen ti.ll mötes. I de flostn fnll torde han dess
utom nödgas splittra sina krafter för att icke helt och hållet 
blotta alla vigtiga platser vid kusten. Landstigningen kan han 
icko förhindra. 'ry äfvon om han med öfverliigson styrka 
skulle befinna sig i Hi.irheten aJ landstigningsplatsen, kau hon
, len ·mtiu o·on trvo·o·n utskep1mi.no:en mot l sin fl. ottas artilleri "- ( ' b o_) bb <.___) 

eller - villja on annan, för don försvarande oki.Lw1 clobarko-
ringsort. Fienden opererar så att sägn på inre linier, mod 
fullshindig hemlighet och örverhigson snabbhot Det gi.i.llor nu 
för honom att "bita sig fast" . Gifvotvis har han utvalt on 
~ådan landstigningsplats, der han, mod eller utan hjolp nf sin 
flotta, lmn hålla ut, till dess att hans invasionsanno genom 
llppropa<lo transporter har vunnit odorclorlig styrka för en fort
satt offensiv. För dessa transporter , för alla sina förbindelser 
mocl hemlandet, hans arme' s "lifskraft", o ger han det bästa 
Liinkbam sleveld i sitt horraviilcle öfvor hatvet - M~rcket mera 
vore ntt hiir~om sici.gu. såsom om don lätthet, byarmod dcu laud
satta hären i många fall, tack vare detta herravälde, kan om
byta operationsbas vid kusten, om don förlamande inverkan, 
som on blockad af clou försvarandes vigtigasto hamnar måstu 
utöfva på hans ekonomi m. m.; mon jag måste fatta mig kort 
och öfvergår för elen skull till det nnclra fallet. 

"') »Effed of twtritime command on land cruupaigns s ince \Vatm·loo », 
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2:o) Den försvarande har endnst sin präktiga flotta att 
förlita sig på. Ar han månne säker för invasioll ~ 

N ej, ty uneler denna förutsättning ställer sig invasions
företaget helt annorlunda. Fienden bohdfver nu icke uppbjuda 
alla sina ansträngningar för att samm::mclraga och utrusta on 
stor tnmsporttlotta. Han kan inskränka sig till en mindre 
öfvorskoppning, på ett fåtnl mycket snabbgående fartyg, hvilkn 
ha.fva all uts1gt att osedda uppnå en lämplig lanclstignings
plnts, och hvilka för öfrigt, i händelse af upptäckt, böra kunna 
undkomma motstånclnrens kryssare. Han är icke nödsakad 
att utföm upprepade transporter, och hans landsatta trupper 
bafva icke behof af förbindelser mod hemlandet, ty de till
tvjnga sig med lätthet allt hvacl de behöfva i ett land, der de 
icke röna motstånd af utbildade trupper. 

Flottan ensam utgör icke något botryggamle försvar. 
Vi öfvorgå nu till mera normala förhållamlou. Dådn cle 

krigförande Mo i besittning af såviil här som flotta. 
Ingen stat linnos numera, som i hkhet mod romarne på 

sin tid är öfvermägtig alla andra lx\cle till lanels och till sjös; 
mon don, som är afgjordt öfvorlägson, vare sig pft det ona 
ollor andra omr[Ldet, torde mec1 fullt skäl kunna anses frodad 
från fara för invasion öfver hafvot. Så F'rankrike från Eng
lands sida, så England från Frankrikes. 

Annorlunda ställer sig frågan, om elen nnfallanclo förfo
gar ölver både en större arme och on mägtigare flotta. För 
honom framstår det strategiska samhandet helt naturligt Niip
peligen torde man kunna tänka sig något krigsföretag, hvar
under on större och intimare samverkan mellan fiottan och 
armcon uppstår itu ett invasionsföretag öfvor hafvet gent emot 
en motståndare, som eger både här och flotta . Men under 
demut samvorkan befinna sig båda i ett synnerligen ogynnsamt 
higo. Do inskeppade trupperna ~iro helt enkelt vämlösa gent 
emot fientliga örlogsfartyg och måste helt och hållet förlita 
sig på <let skylld, som deras systervapen kan g1fva dom; och 
de lamlsatta trupperna äro i nästan lika hög grad beroende 
af flottan, som ensam kan trygga deras oumbärliga förbindel-
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ser mccl hcmlanllet, lwillm, för att ieko hela förotngct skall 
s~Lttas på spol, m åste fortgå i oafurutna strön1mar fram oc:h 
til Jbakn. Flottan åtn har att sy:-~h med m;1ngahanda saker 
och ting, som i.iro för henne ganska främmande oc:h vi<llwilkn 
honnos personal i alla händelser icke kunnat vi nna nr1gon syn
nerlig öfning - silsom in- och utskeppn ing af trupper oc:h 
triLng. konvojering nJ stora transportflottor m. m. Flottans 
YOrksamhot tages h~i.rigcnom i sa hög gmd i nnspn'l.k för hä
r ens räkning, att hvarkcn tid el ler krafter torclo försL'l. för tull
gömJHlo af andr<L uppdrag aE någon betydelse, sftsom skyeld af 
ego n och anfn Il på ficJHlens sj ö hand el m. m. 

På gruncl hän1E lärer man mccl visshot kunna antHga, 
att <len anEallan<lo fran första stund sam l ar all a sina kra fter 
till sji!s för att krossa eller åtmi nstone förlama motsti'mc1nrens 
"jöYapcn oc;h h ärigenom boro<la anneon tr~'ggaclo OpOnctions
OCh för u i mlelsel inicr ö[ver hnJYot. Först sellan detta skett, 
hringas llct stora invasionsföretagot tiLl utl:örandc. l\Jen niir 
inkriiktaron viil en gl'mg lyekats oska<lliggöm motstånclarens 
J-lotta, <lå iLr det fiV<trastu h indrot för invasionslöretaget unclan
röjdt oeh dess utgäng ic:ko längre tvihela ktig, om, sf1som vi 
hiir 1ör11 tsatt, tid och penningar snmt dugliga person! i g a o c: h 
maLuriolla rcliskap fördirmas i tillriieklig mi.ing<l. 

För den för;:;varando åter framstår <lot strategiska sam
bandet mellan hitren och flottan måhiLndn i eko lika tydli gt ; 
men llot ii r icke desto mi nclro af s[t gcnomgripan<lo bcL.vdcl"o, 
aLt deLta 1-mmbnncl måste skattas lika l1ögt som clot {t Jiomlc:ns 
si da lörcl in tlign. 

En Yiil utrnstncl oc:h u tbildacl, om iin nummcri~kt nn<ler
lilgscu mm e tY i 11 gar Jiendcn till UtOlllOl'l10ntliga ansträllgJtingar. 

Ho<i<Ul sammanchagandot af on trnnsportHottn, stor nog 
aLt inrymma on enda armek[tr mod sin tr äng, är en kraftan
str i.lngning, som Jör do allra ficsta nationer, Mvcn stormagtorna 
på kontinenten, tager rundlig tid i anspråk och medför svam 
oliigonhotur för rikets ekonom i. Ingen annan nation är <lot 
gifvot att ktlmHL Httöra sårlana transporter som E ngla.JHl, utan 
alt v~lsontligt skada sin sjöhau< lo l; Ly hvacl m au Lin mit ttinka 

om cngclsmiinnons krig i. Sycla[rika, så mr\stc mn.n dock m c< l
gih-a, att cloras trupptransporter yarit ett stordftcl, och bounclm 
den lätthet, lwarmed de utfört dom öhor en distans a[ mer 
än liOOO nautiska, mil. J.ngarc om tillsnmmans vida öl\·or en 
mill ion tons drägLighet haha clisponcmts, oc:h trots donna häp
naclsYiickando siffra har EnglaiHls s.iöhandol icke liclit något 
mmiiirkningsYtinlt afhrott, äh·on m·n don fått vi<lkiinnas trycket 
af hyn.cl man kall nr " dåliga ti<lcr" . ::'\är Fnmhiko för nå gm 
år seelan skulle utföra sina :jomförc lscyi:o; SJJJ<t transporter till 
l\ladngn.sknr, förm åchle mn.n icke utan nllt li.!r slor upportring 
anska!'l'n tillräcklig tran sportmateriel inom landet, utan m [<sto 
ti !l gripa nö<lfallsutYägon att förhyra engelska fart_,· g. 

T~rskland onsnmt hlall<l koJJtincntalmngtcma skulle clur
emot, taek Ynro sin hnJ Hlelsf-lottas oxompollösn tilhitxt efter 
1870-71 års krig, YflJ 'H i stånd att skymlsm11t nog, om iin 
icke utan mycket k~inn bar inserkan på sin ekonom i, anskaffn 
transportmateriel bå<lc lör en och Iör tn1 armekhrer. Hyss
lnml åter med sin obot)'llliga och Yiclt kringspri (lcln lwnclck 
tlottn, skull e genast boiinnn sig i trimgmål. 

För att hnfva utsigt till frm11gfmg gent emot on nrm6, 
sällan som t. ex. ~Ycrigcs nuYaramlo, måste 1-icnclcn cmollmti<l 
icke L lott uttöm sin första ö!\·crskcppniug i så stor ska la som 
m öjligt, för att kunna tryggn. sin Wrsta opornti.onsbas i mot
stämtarens lnncl, tills cri'onlcdiga förstiirkningar hunnit anlilmln, 
utan också yorkställa upprcpaclc tmnsportcr, samt förskatrasig 
sk vdcl fö r f'ina förbi.mlolsosLrömmar med how landet , på hvilkns 
ostörda fortgång hela fälttågets förlopp i så hög gnt<l horor. 

l\Ion llet är just den stora tran.>port(lottan, som är 
il cnllons öiHtåligasto punkt, det iir ju:;t do upprepade tJ·an']JOI'

tema till kända ntskrppningsplatsrr, som iiro sYårast att skydllu , 
det i1r just don stiincliga furbindelsestri.immen öh·or haEvot, som 
lättast kan störas ähen al' ett fåtal örlogsfartyg. Iläri hnfvn 
vi att söka det fömiimsta strategiska sambandet mollan den 
försyamndcs arme och flotta. Ju större oc:h kraftigare hä
ren är, closto lättare bli.r det för fl ottan att fullgöra sin Yig
tigasto bcstiLinmclsc, så länge hon änuu cgcr h:mcllingdrihct. 



·- 13r; -

'l'ilJsammans, men icke lwar för sig, utgöra cle ett betryggande 
försvar. 

Af detta samband följer ovilkorligen, att vår flottas fort
satta operationsfrihet snart sagdt till hvad pris som helst måste 
tryggas, seelan hon nu inom kort yunnit sådan styrka, att hon 
verkligen utgör ett allvarsamt hot mot fiendens transporter 
öfvcr hafvet. 

Men man har från mer än ett håll, som gör anspråk på 
auktoritet, velat draga i tvifvelsmål möjligheten för vår lilla 
flotta att uneler någon längro ticl kunna unclvika nederlag eller 
insp:'irrning, om hon anfalles af en betydligt öfyerlii.gson sjö
makt. Denna fråga synes \lm·lör vara förtjont af särskilcl be
lysning. \T oro vår kust så beskaffad som t. ex. Spaniens och 
Italiens, skulle det säkerligen, för att hafva säker utsigt att 
lyckas härvidlag, kräfvas icke blott talrikare, kraftigare och 
snabbare fartyg, än hvacl vi kunna hoppas åstadkomma inom 
tlcn närmaste framtiden, utan också dyrbara anläggningar, 
sitrskildt befästningar med långskjutande, groft artilleri för att 
kunna hålla i·icnden på såLlant a[stånd hån en al våra opera
tionsbaser, lwi.lken som helst, att våra fartyg i bebohets stund 
kunLle bryta ut, umler förhoppning att inom kort Jinna skydd 
i en annan bas - mecl ett onl uppofl'ringar, som öhcrstogo 
rikets ekonomiska bärkraft. 

Helt annorlunda och ojcmiörligt mycket g~'nnsammare 

ställer sig saken för oss, tack vare våra skärgårdar. Ja, såLlan 
är - och mccl rätta - uppfattningen blancl flottans n1än; 
och hvarje utläggning af skitlen till denna uppfattning är åt
minstone inför fackmannakrotsar numera lyckligtvis öfycrftö
dig. il{en äro våra skärgårdar vorkligen för ämlmnålct till
fyllcstgöranclo ') Först och främst fordras Llet, att vi skola 
kunnrt Yorksttllla yår strategiska uppmarsch, d. ä. koncentrom 
våm fartyg å lämpligt skärgårdsområde. Ega vi månne grun
dade förhoppningar att efter ett plötsligt fredsbrott kunna mc(l 
våra till Uarlskrona förlagtla fartyg uppnå t. ex. Östergötlands 
skärgård? Det spörsmålet måste vi tyvitrr besvara nclmn<lc, 
för så vitlt vi icke hafva våm fart:vg rustade. Det synes 
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derför vara oaf\·isli.gen af nöden, att Yi mecl det allnt snaraste 
komma dorhän , att åtminstone en del af vår iiotta är ständigt 
rustad. Afvon under så lyckligt förhållamlo är det dock möjligt 
för on f-iende att förekomma oss. För att trygga våra fartygs 
strategiska uppmarsch från Uarlskrona, borde icke blott dess 
vestra utlopp upprensas, utan äfven dess östra. Och för att 
t illförsäkra oss ostörda förbindelser ornelian Stockholms yttre 
skärgård od1 s-tationen innanför Oscar-Freclriksborg, vore upp
tagandet af en kanal genom Moranedet af oskattbart yänle. 
Vända vi oss till vestkusten, flnna vi visserligen befästningar 
nndor anläggning vid Göteborg, tack nu·e lwillm vi kunna 
hoppas att våra fartyg , i. hämlolsc af behof, kunna nå Lind
holmons docka; mon do blifvaml!' bcbstni.ngarna och minlini
cma torde mod fog kunna anses vara alltför mycket tillbakn
dragna för att här tillräckligt gynna flottans opcrationsfrihot. 
En upprensning af reträttvägarna från Ellelösa och Stigfjor
dame skulle i hög grad underlätta densamma. Se vi på Got
land, 11nna vi i Fårösuncl, enligt mångens förmonnmlc, rikets 
ömtåligaste och af eventuella krigförande på Östersjön mest 
oftcrstriHYado punkt. Äro dervarande befästningar tillräckliga att 
skydda hamnen') Eller vore det icke yälbotitnkt att för::;änkn 
Llen brodare clolou af dess söclra inlopp och upprensa det norm, 
samt sålunda göra hamnen oanviindbar för stormagtornas djup
gåondo fartyg'? Då kunde vår fJott<l ä[ven här få en ytterst 
viirdefull replipunkt och tillfällig operationsbas, i hög grad 
cgnnLl att trygga hennes fortsatta operationsfrihet, ont hon af 
en ollor annan anlocluing nö<lgats begiha sig ut frau det skyLl
dande skärgårdsområdet. Oc.:h sJ utligen är bcholvct nJ en 
bol:äst replipunkt Yicl Norrlands kust oafyisligt, om vår flotLa 
mod fönlcl skall kunna operera i Bottniska viken. 

l\Jon alla dessa upprensningar af farleder kräfva ju i sin 
01·llning skydLl. Ett pansartorn vicl östra inloppet till U;trls
kroua, en boListning virl Fällströrn, ett fort vid norra inloppet 
till Fårösuml, on sjöfästning i l\ orrlaml, flankerade minliuicr 
i Bohus skärgård och Llcssutom Llylika i do båda farleder , som 
utmynna fr{m 'rriilh11fvct. Kostnaderna blofvc ju ocrhörtlal 
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Så långt kunna Y i icke sträcka yåra anspråk l I-harför icke, 
då det gäller bovarandet af yår Hottas opcrationsfrihet, hYilkcn 
ju "snart sagd t till hvacl pris som helst måste tryggas", på det 
att vi må blifva i stånd att upprätthålla det strategiska sam
band mellan hären och fiottan, utan lwilket försYnrot af Yårt 
laml gent emot on stormakt är hopplöst') 

Uppoffringarna äro för ö[rigt ingalunda afskräckamle. 
So på Norge ! HYad har man icke der uträttat i kustbofäst
ningsyäg umler Jet senasto årti ondet l Och m å yj yäl betänka, 
att vår nuvarande sjöförsvarsbudget, huru hastigt don än Yill 
sekelskiftet stigit i höjdon , ännu icke, trots ö h· er 13 millionors 
extra anslag, uppgår till mor än två tredjedelar af det pro
centtal af riksbudgeten , som Yi under 1860-ta let offrade på 
vår fiotta . Om sjöförsvarsbudgeten bibehållits Yid samma för
hållande till riksbudgeton, som elen ogdo för 40 -50 år sedan , 
skulle den således nu öfverstiga i30 millioner, en summa, som, 
Yitl siclan af den sjögi'londo Hottans kral' , mer än väl skulle med
giha utförandet af alla llc anläggningar, som här ofvan omnämnts. 

I sammauhang moJ dessa betraktelser, och clå en ganska 
betydande ökning af Hottans personal är af rogeringen äskad, 
tonlo det vara af intresse att påpeka, hurusom t. ex. flottans 
oHioorskår nu skulle riikna nära 700 löner på aktiv stat , ifall 
förh [tllanJct mollan llom och rikets folkmängel Yoro Llotsamma 
som vid Yårt senaste frcclsslut. :Mon un1lor det att allt annat 
sedan don ticlen gått frn.måt inom vårt fosterland, har flottan s 
utveckl ing afstnnnat eller tidtal s gått tillbaka ända till slutet 
af 1800-talot; och llet iir derför, som man i allmänhet känner 
sig böjll att öfyerskatta dc senasto årens uppsving. Utan att 
göra detta kunna och böra vi llock m ccl tacksambet erkänna, 
att Yår flottas framtid nu tor sig i ljusare dager , iin hYall fal
let yarit under mer än en mansålder. 

F lora gånger har i donna uppsats berörts det Yorksam
ma hot, som ou hamllingsfri fiotta förmår utöh'a gent emot 
tillämnac1e, stora och upprepa1lo transporter öfvor hnhot; och 
clcnna fråga har hittill s omtalats, under l'örutsättni ng att elen 
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kunnat anses på ett tillfrcdssWlln.ndc siitL bcs\·mad och :1LL till 
och med vår nm·arandc försyarspolitik i crkiimutnsYiinl miHlo 
synes vara baserad på clct svar på den samma, lwilkot här 
framhållits såsom det rtitta. Som cmollortill LlcBna fråga pft 
det närmaste sammanhänger mod "iioot-in-bcing-principcn" och 
donna princip ingalunclft torcle vara oomtYista1l, i det att den 
till och mod blih·it bestriLl!l aJ en så univorscH erki.iml aukto
ritet på det sj östrategiska området som l\laban, sä synes ott 
närmare ingående på densarnmft här vara på sin plats . 

"Flcot-in-boing-principon" leeler som bekant sin upprin
nelse h ån rrorrington. Hans anförande i sitt försntr, c1å hfln 
l'ramlägger orsakerna, hvartör han undvikit strid mo1l Tour
viilos ö[vorlägsna tlotta år 1(100, fmmställor donna princip i 
klar belysning. "For whilst wo obs01·vo the Fronclt, they can
not mftkc an.Y attompt oither upon ships or shorc, without 
running a great hazanl; and if we are boaton, all is cxpose<l 
to their mercy". Donna princip har Oolomb icke blott på c U 
mästerligt sätt u tlagt, u tan dorjomto i sina afhamllingm öl\·er 
"the conditions under whioh attacks on tcrritory from the sea 
succoed or fail" påvisat dess giltighet i alla tider. Och lik· 
visst har llmma princip, som sag<lt, rönt gonsiigclso a[ I\1ah:u1. 
Denne. stöclor sig bland annat på l'örhållanclot i I\Jcllellwh'ct i 
slutet a[ 1700-talot, clå fransmännen sökte bndsätta trupper p[c 
Oorsilm, trots engelska flottans ntirym·o, samt i.it\'cnlodc~; ]Hl 

Nelsons uttalade åsigter om saken. 
Undorsöka Yi förhållandet hiirvicllag, skola yj omollertill 

genast J-inna, att llet här icke var fråga om nitgoL E:tort im·a
sionsförotag till Jienclelnml, utan blott om enstaka transportoT 
till en ö, der fransmännon ogdo l'as tfL platser , och lwar.~ be
folkning \'ar fientlig m ot engelsmännen, snmt för öl'rigt att 
trots dessa fördelar icke några transporter komm o till utHi
raJtclo, fastän clo Yoro planlagda. 

Och om vi gå vidare i Yåm un(lorsökningar, bfLde frflmCLt 
och tillbaka i ti<lcn, så skola vi \'~il Jinna åtskilliga lyd:wlc 
transporter , älven i ganska stor skala, öfvor har, 11\'ilkas h elTa
Yiilde \'arit omtYistadt, mon deremot möter oss knnppast ett 
T·idsk?-~j't i Sjöuiisenrld. l <) 
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€mda större invasionsföretl'tg, som verkligen blifvit utfördt mot 

fiendeland, utan att den anfallande beborskat hafvet, för så 

viclt han icke kunnat räkna på att finna stöd bland befolk

ningen i det anfallna riket eller på annat sätt kunnat frigiira 

sig från behofvet af tryggade otapplinier öfver hafvet. Don 

röda tråd, som genomgår alla sådana undersökningar, utvisar 

för öfrigt vid en jemförelse mellan förhållandena numera och 

under segelf-lottornas tid, att medan alla transporter öfver ett 

fullständigt beherskadt haf blifvit vida lättare, säkrare och 

snabbare, så hafva deremot stora truppsändningar till sjös 

blifvit långt mora äfventyrliga, om motståndaren förfogat öfver. 

en flotta, hvilkon, om än underlägsen , dock i materielt och mo

raliskt hänseende gjort skäl för namnet "fieet in being". För 

att inse rigtighoten h~iraf behiHver man endast erinra sig omöj

ligheten för Ch ile att förflytta kriget in på Perus område, förr 

än det sista Peruanska pansarfartyget elen 8 oktober 1879 fallit 

i Chilenarnos händer, eller den hämmamle inverkan, som blotta. 

ryktet om ett par spanska kryssares närvaro norr om Cuba 

utöfvade på transporten från 'l'ampa, fastän det här knappast 

gällde invasion i fiendeland. 

Hafva vi, på sätt i det föregående antyclts, så ordnat vår 

flottas krigsberedskap och så boredt våra operationsbaser, att 

flottans strategiska uppmarsch är tryggad, så kunna vi alltså 

med full tillfärsigt räkna på, att hon, så länge hon verkligen 

utgör en "fleet-in-being", tack vare det stöd, hären gifvor henne, 

skall förhindra utförandet af hvarje invasionsföi·etag mot vårt 

land öfver de delar af hafvet, som ligga inom hennes räck

vidd, och sålunda till gengäld för brodervapnets stöd boreda 

det tid, icke blott till mobilisering och uppmarsch ,· utan också 

till fortsatt förkofran i kampduglighet. Mon här möter oss en 

ny stor fråga: huru långt sträcker sig det område af rikets 

kust, som flottan sålunda kan anses J-Jankera '? Ar detta om

råde inskränkt till det, som omgifves af det skärgårclsbancl, 
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h vilket sammanhiinger med flottans tillfälliga operationsbas? 

FörYisso icke. Närliggande öppna delar af kusten äro i lika 

hög, om icke i ännu högre grad skydelade; ty att on fient

lig transportftotta derställes skulle kunna tryggas mot nattliga 

anfall , är icke tänkbart. Hvacl skola vi då förstå med när

liggande delar af kusten'? J o, tydligen alla sådana, till h vilka 

tillträdet för vi\.r ftotta icke kan afski:iras . 
'h kunna sålunda räkna tro skilda delar af kusten, ehuru 

en fullständig afspärrning af Ålands haf säkerligen blefve on 

mycket vansklig uppgift äfvon för on betydligt öfverlägsen 

motståndare, allelonstund den måste pågå oafbrutet uneler en 

lång tid. För den skull blir sannolikheten för vår flotta att 

kunna tiankora äfvon Norrlands kust ganska betydande, så 

snart hon kan räkpa på on skyeldad replipunkt vid Bottniska 

viken. Och denna sannolikhet växer mod antalet dugliga 

stridsfartyg, som tillföras henne. 
Annorlunda ställer sig frågan om skyddet af vestkusten. 

Famn är här visserligen dess bättre icke så öfverhängancle, 

men likvisst ingalunda utesluten; och grundad anledning torde 

derför Wrefinnas att öfvorväga, huruvida dot icke skall befin

nas nödvändigt att här återupprätta en örlogsstation, så att vi 

icke kunna äfventyra, att denna del af vår kust skulle helt 

och hållet sakna sjöförsvar. 

Man har icke sällan velat hålla före, att on af vår Hottas 

strategiska uppgifter skulle utgöras af det samband med ar

meen, som är att räkna till bevakning af kusten. Att detta är 

on villfarelse, måste dock klart uppfattas. Den spanings- och 

bevakningstjenst, som våra kryssare hafva att upprätthålla, 

eger rum för att sätta fiottan i stånd att nå sitt operations

föremål, icke hären sitt. Ty hvarthän skulle det väl leda, om 

on ollor annan armefördelning satte sig i rörelse för att möta 

en förestående landstigning på grund af inkomna uppgifter 
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om att on stor transportflotta varit synlig till sjös, stymmlo 
mot någon viss punkt al: kusten? Låtom oss antaga, att 
transpartilottans kurs l>lifvit folbe<lömcl på ett halft streck. 
II vilken skillna,d i anfallspunktens läge kan i.cko h~irigonom 
uppstål Oeh hva<l hindntr l'ör öl'rigt tmnsportfiottan att Lindra 
knrs eller företngn snurt sag<lt hvilkon skonmanöver som helst? 
[~n me<l eller uttm anlitand e af :jernviigar igångsatt större trupp
fö rflvttning kan deremot icke lika bastigt instLillas ollor rättas 
eller omstiindighoterna. 1\'örvirring och kansko oorsiittli g ti<ls
ftirlust skulle blifva följden. Armeons rörelser för att från sina 
centralstiillningnr rnöta Olt öfvor bafyot kommande invasion 
l' l'L icke tag·a sin ]Jör.i~m . fön än man erhållit visshet om ut
skeppningsorten. Detta ilr en princip, som man fastslagit till 
<J eh mc<l i ett land m o<l så lå och så nilm lwarandra belägna 
anfalhpnnktl'r på kusten som Holland. 

Det :-;tmtogislm sam han1lot mollan flottan och hiiren är 
!'lir hela för:-;varct ~;\ botyclelscl:ullt, att clot icke frtr i någon 
mitlt störas genom bclast11ing nwcl inbillade tjonstor. Ja, upp
ri\tth{\llnn<lot af det oh·an afhnudlado sambandet gent emot 
illYasions[örotag öhor luth·ot är af så utomordentlig vigt, att 
<lot för nil n ·a rantlc och intill tloss att flottans stvrka vunnit on 
IJcinlawle ökning, måsLe i allt 1\!r ::;to r Ollltattning inkräkta p{t 
ca anwtn, ytterst Yigtig uppgift, so m fosterlandet har riittig
ho t o<·h skyldighot att r-;ttilla på si n J!o tta , nomligon förhin
dmlHlot al' on l:mgynrig baudel sblockad af rikets fömiimsta 
hamnar. Donna uppgift utgör on annan silla af det stora 
st r~1togiska samlmwlot emellan flottan och armeen, mon on s!Ja, 
lwar;-; djupt ingripande hotyclelso man hos oss tyYiirr icke 
ti llriickli gt ll]Jpc:kattat, ehuru dess tulllöljnnde Lir ett lifsYillkor 
föi' boln rikl'ts ekonomi. Hiirskildt inom lamltmilitiira kretsar 
torde clcmtn uppgift Ynra vttorst li tet beakta([ - och dock 
frleryerkar <lvi's mer L'lk·r mil1dro 1\eldiga lösuing i ofantligt 
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hög grad just på härens förmåga att fylla sitt värf, hvadan 
säl unda landHörsvaret äfvon af denna orsak blir i väsentlig 
mån beroende af flottan. 

Högst anmärkningsvärdt är emellertid, att å anllra sidan 
flottans förmåga att fullfölja ifrågavarande uppgift är holt och 
hållet oberoende af hären - oberoende af dess styrka såväl 
som af dess operationer. Väl har man velat göra gällande, 
äfvon från ett läger, som har anspråk på stor sakkännedom, 
att Yår fiotta icke skulle oga någon af hitren oafh~lngig upp
gift; men clotta har varit ett förbiseondo af don oh\ntliga in
verkan, som afskärandet af Yåm förbindelser me<l utlandet 
skulle medföra på vårt ekonomiska välstånd, och följaktligen 
LiJvon på vår förmåga }ttt {tdlfälja ett krig, icke blott till sjös, 
utan ämm mora till lands. Ju mera Yårt beroondo af utlan
det växer, tlosto nödvämlignro blir clot, att vår fiotta sLittes i 
stånd att förhindra en blockad af våra vigtigaste stapelstäclor. 
Och detta beroonde har unrler do sOJwste årtiondena mång
dubblats. lnom kort skall vänlot af vftr årliga handelsorns~itt
ning öfver hafvet komma att öfverskrida milliarden. Donna 
höga summa fordrar en försäkringspremie, stor nog att skapa 
ett botryggande skyeld för handelns fortgång, åtminstone under 
neutral flagga. Afven af 1lenna anleuuiug torde hoholvot af en 
örlogsstation vid rikets vestkust Yara oafvisligt. 

En annan fråga, som visserligen icke omedelbart berör 
det strategiska sambandet mollan fiottan och hären, men som 
clock LLr gemensam för dom båda, synes mig i denna öfver
sigt icke böra lonmas å sido, enär don icke blott iir at största 
botyclclse för vftrt lands försvar i <loss helhet, utan derjemte 
genom motioner vid innevarande riksdag blifvit aktuel. Don 
gäller ju ingenting mimlre än en omorganisation af lanclt- och 
s:jöförsvaret på el en rona värnpligtcns grund. En sådan om
organisation är, såsom man långt före detta uttalat, on med 
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miturnöclvändighetcns lag framgående följd af 1802 års urtima 

beslut. 
Ingen torde holler numera bestrida, att icke en ren värn

pligtsorganisation, hvacl landtförsvaret beträffar, skall med

föra utomordentligt stora fördelar, icke blott ökad styrka, ho

mogenitet och reda, utan också i förhållande till effektiviteten 

ringare kostnad. l-Ivad åter sjöförsvaret vidkommer, är för

hållandet i mångt och mycket annorlunda. Icke så, som skulle 

fl.ottan för sin del sakna behof af utsträckt öfningsticl för sin 

beväring, men deremot i elen mening, att sjöförsvarets perso

nal icke torde kunna i större utsträckning än hittills or

ganiseras på värnpligtens grund, för så viclt icke en Jierårig 

öfningstid för beväringen genomfördes. Kongl. Maj:ts propo

sition till innevarande riksdag rörande organisationen af flottans 

stampersonal bör icke i något afseende kunna röna inflytande 

af det blifvancle stora organisationsförslaget, emedan behofvet 

af utbildad stampersonal eller förhandsmär.l icke läror kunna 

nedbringas under det nuvarande, äfven om boväringens öf

ningstid skulle utsträckas till 12 månader. 
Deremot skulle en sådan utsträckning af öfningstiden 

uppenbarligen i andra hänseenden medföra fördelar , som för 

rikets trygghet voro oskattbara. Dels måste en längre öfnings

tid skapa långt bättre utbildade akterhandsmän, dels och fram

för allt skulle flottans krigsberedskap härigenom i ofantlig hög 

grad ökas. Ty då det icke gerna låter tänka sig, att fl.ottans 

boväring ånyo skulle erhålla en stor del af sin utbildning un

der tjenstgöring i land, blefve det ju nödvändigt, att ett gan

ska betydligt antal af fiottans fartyg bölles krigsrushtele året 

om eller åtminstone under större delen af året. Och härige

nom skulle vi hafva uppnått ett af de ofvan berörda önskemål, 

hvilkas stora betydelse för flottans förmåga att fylla sin upp

gift ligger i öppen dag. 
Äfven på hä-rens förmåga att fylla sin uppgift, på dess 

ostörda mobilisering och strntegiska uppmarsch , återverkar 

fl.ottans krigsberedskap. 
Den föi·estående omorganisationen af vårt försvar "på 
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den rena värnpligtens grund" - ty att vi hunnit så långt, 

bör man med visshet kunna hoppas - har således medelbart 

ett högst betydelsefullt inflytande på det strategiska samband, 

mellan rikets båda försvarsgrenar, hvars hufvuddrag jag här 

sökt ski ldra och på hvars upprätthållande Sveriges framtid i 
så hög grad beror. 

Stockholm i Februari 1900. 

H. Wrangel. 
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