
1904.
67:e årgången.

Häfte N:r 1



TIDSKRIFT 

SJ-ÖV Å SENDET 
UTGIFVEN AF 

KONGL ÖRLOGSMANNASÅLLSKAPET 

CARLSKRONA. 

67:e årg. 

1904. 

CARLSKRONA. 
K. L. SVENSSONS EFTR. 

Hl05. 



Innehåll af Tidskriftens 67:e årgång. 

Kid. 

Marin-öfverstyrelse . P. Dahlgren. l, 109. 
'l'anknr rörande grundernn för och bufvuddrngon 

i on för svenska förhållanden Iämpligell afpas-
sad marinorganisation. Gunnar Liepe .. 17 . 

Stookholm eller Carlskrona? Ett riksviktigt sjöstra-
tegiskt spörsmål. C. G. Flacb. 54, 128. 

"Blind >> 'l'orpedoskydning. G. M. Dahl 87 . 
Förslag till skädda å torpedbåtar. Erik I-lägg. 104. 
Årsberättelse i bestyckning och beväpning för år 

1903. U. Broman 142. 
Spanings- och bevakningstjänsten. N. Klado . Öf-

versättning af O. Lybeck 182. 
Årsberättelse . i navigation och sjöfart. K. Posse .. 223. 
Flottan under sistförflutna året . . . . ... . .. .. . ... 2:3-1. 
Sanitära förhållanden och inrättningar inom tyska 

flottan. Gunnar Nilson ... ... ..... 275. 
Årsberättelse i sjökrigskonst och sjökrigshistoria är 

1903. C. G. Flach . 297 . 
Några iakttagelser på krigsfartygsbyggnadens om-

råcle under en stud iefärd i Tyskland och Eng-
land, hösten 1903. E. Smitt ...... .. ... . 

Årsberättelse i minväsende, elektroteknik och spräng-
ämnen för år 1903. L . Key .... ..... ... . 

Flottans sjukvårdspersonal. Dess nuvarande ställ
ning samt utsikterna till förbättring af den-
samma. Gunnar Nilson ... ... .. . ......... . 

Årsberättelse i reglementen, förvaltning samt hälso
och sjukvård för år 1903. G. E . Ulff 

Några folkrätten berörande spörsmål, föranledda af 
pågående rysk-japanska krig. G. Unger 

332. 

361, 508. 

397 . 

414. 

426. 



Sid. 
Carlsinona och Stockholrn. »Ett riksviktigt- spörs-

mål. >> O. Norrbohm .......... ... . 43-±. 
Genmäle i anledning af anförande i afgifven årsbe

rättelse i sjökrigskonst och sjökrigshistoria för 
år l H03 i fråga om krigsöfningen vid V ax-
holms- och Oscar-Fredriksborgs fästning ........ . 

Bemötande af förenämnda genmäle ............... . 
Berättelse öfver Kuugl. Örlogsmannasällskapets verk-

samhet under det förflutna arbetsåret ..... .. ....... . 
Åminnelsetal ..... .. ....... ............ .... .................... .......... .. 
Bevakningsbåtar och deras auvändniug. J. Hägg .. . 
Om krig och förbered else därtill. C. A. Hjulbam-

mar 
Årsberättelse i skeppsbyggeri och maskinväsende. 

l(. Rundgren ................................................... . 
Bilder från nordiska sjuårskriget. G. v. Horn .... .. 
Det rysk-japanska kriget. H. Elliot ...................... . 
Den moderna torpedens inverkan å torpedbåtstak-

tiken. A. }lägg .............. ...... ........................ .. ... . 
Felaktigheter vid mätning med afståndsmätare aJ 

Madsens konstruktion. R. Kruse .... ................ . 
Kungl. Örlogsmannasällskapets täflingsämnen för år 

1905 .. .... .............................. ........ ............ .... .. ...... . 
Litteratur ................................................................... . 
Innehåll i åtskilliga maritima och krigsvetenskapliga 

tidskrifter .. . . ................ 107, 274, 

Utdrag ur Kungl. bref och Gen.-order. 

440. 
576. 

447. 
450. 
45!J. 

46<-1. 

472. 
493. 
:)25. 

551. 

571. 

579. 
442, 578. 

444, 580. 



Svenska väldet 
1679 

vid J\iu·Jsl\rona.s 
anL.=:i3gl:tiu3·. 

-··:t·oig(~ 

~~~~ X01ge 

~;:_-:·:·J l><aunrok 

"·.·-· ~~ llj•ssland 

~-~ -~ Polen 

t:·::i:'j 7}'s7diUul 

Svenska väldet 
1903 

j !TilY<Jr<tlH[(' tid 

fMj Sverige 

~Jtrorye

[:,;:.~ ])cuvnarlc 

f: ?J !lyss lan.d, 

!)~ 7):skland, 



- 1 --

Marin-öfverstyrelse. 

I. Anskaffandet, vidmnkthållandet och clou militära le<l- Allmänöl'ycr 
ningcn af ett rikes sjökrigsmakt förutsätter en Yii.l ordnad sant
verkan af ett antal för ändamålet upprättade styrelseorgf\tl. 
Den af dessa organ utö[vade verksamheten kan sammanfattas 
under bogroppet marin-styrelse eller marin-ad ministration. 
ITögstn lodningen af denna atlministrntion utöfvas nf marin
Mvcrstyrelscn; och i n n e fattas i sistnämna a begrepp vauligen 
såväl de organ (statsöfverlmfvu<lct och ministern), lwilka ut
öfva sjäHva regoringsmynclighetcn, som ock de, hvilk~ när
mast uneler <lo nu n~inmda utöfva lodningen af styrelsens olika 
h ufvur1grenar. 

Den si<1a a[ marin-administrationen, som omfattar fram
ställandet och vidmakthållandet af de medel , hvaraf för sjö
krigföringen göres bchof, är en hufvudsakligcn civil verksam
het, iiJven där militära krnfter och insikter tagas i anspråk för 
ändamålet. Materielons krigsmässiga användning, innefattande 
jämväl därför erionlerliga [örbereclan<lo åtgärder, är däremot 
on militär verksamhet. Marin-styrelsens grundlii.ggande verk
samhet är sålunda till formen civil, don tillämpande är mili
tär. Och på den grund finnor man också, huru som uti en 
del marinor, såsom elen svonslw och den tyska, styrelsen för
grenat sig uti tYi\. skarpt åtskilJda bufvmlriktniugar, den ena 
oml'attan<lo don tekniska oclt ekonomiska förvaltningen , medan 
den andra Loe;örj er ärenden rörande militärpersonalon och detl 
rustade flottan . l an<lm mariner, såsom IGnglawls oeh Ame
rikas Förenta. staters, ltar si.in<lerdelningcn yarit större, i clcL 

sikt. 
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ntt en eller tlern styrelsegronar sysselsätta sig med frågor rö
rnnde personal och fartygstjänst, merlan administrat ionen i öf
rigt handhafvos af flora m erl do nyssuämmla paralleJa och sins 
emellan m era eller mindre själfständiga styrelsogrenar, omfat
tande fnrtygsbyggnad , varfsdrift, bestyckning, intendentur m. m. 
Förgroningen af stYrelsens trådar begynner vanligen närmast 
under e11 i spotson för marin-sty relsen ståonde mini ster; mon 
beträffande t . ex. Tyskland börjar förgreningen redan hos su
veränen , enär ministern (statssekreteraren) står utanför deu ona 
grenen af styrelsen, don som rör flottans militära le<lning. 

Om man något mera ingående granskar formerna Iör 
konstitutionellt ordnad öfverstyrclse, finn er man, att maktbe
fogenheten i allmänhet ntöfvas i tre styrolt;e-led, eller instan
ser -- om detta utryck bi:ir må användas - nämligen s tats
ö[\'orhu[vudot, ministrame (st<ttsrådot) samt statsförvaltningens 
centrala yerk och myndigheter, mon att Olllrådena för makt
befogenhoten i li e olika iustansorna Hro Yiisentligcn olika ut
stakade inom olika staters författningar . 

Beträffande styrelsens högsta led fastställer för Sveriges 
del Kungl. .\In.j:ts och Rikets ständers Regeringsform, att konun
gen nllcna styr riket, en bestl\mmelse, som, fullt klar i sig 
själf, ~'Lto rligare förtyllligas af ansvarighetslagen för statsrållets 
ledamöter, b vilken uttalar, att statsrållen enelast kunna »kon uu
gon råd gifva, m en ej jämte honom regera ». Konungens be
fogouh ct omfattar sålun(la hos oss hela styrelsoområdet, och 
han kan i sttl tsrå<'let bestämma, till hvilken utstriickning äron
flen skola honom föredragas till afgömnde eller öfvcrlåtas åt 
annan mynllighets afgörandc. 

JänwLtl enligt Danmarks grundlov skola alla Mend en i 
sista hand a fgöras af suveränen; men genom siir::;kilda nå< liga 
stadganden ~ir boslutancleriitt i vissa administrativa ärenden 
uppdragen åt vederbörande minister, hvarför omlast vikti gare 
regeringsärollC!en föreläggas konungen till a fgörandc. 

Enligt N or ges gru ndlov föruttiättos endast a t t frågor om 
ämbetens till sättande och »awlre Ragor af VigLighecl» föredra-

l 
1 

l 
.l 

l 

? 
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ges konungen i statsr:'Lclot. ()friga ärenden afgöras af voller
böran<lo mini ster. 

Englands regori ng (CabinoL C'ouncil) intager nr konstitu
tionoll synpunkt on Yiisentligt annorlunda ställning, iin dc nyss 
nänm<la ländornns . Det engeh;lm ministoriet karaktärisoras at 
l.Jacnuley siisom »a committee o[ len<1ing n1emlJers of tbc two 
liousos '' · Det r[trbll!1e politiska partiet gifver nämligen kaLi
nettot dess fiixg och must; men kabinettets formella tillvaro 
är, egendomligt nog, af Wrfattningcn oktlml. Författningen 
binnor ondast »the privy council»,- ett kronrårl som al' suve
riinen tillsättes. I sistnämnda rå<l, Ull(1cr su\-oräuens prosi<lium , 
uppläses och häril"dn utfärdas genom »Orders in council» de 
r cgeri ng,.:]Jeslut, h nu·om det andra rådet, »the <:abinot council» 
enat sig, oc!J hvilka i viktigare fall <lcssförinnan af »the pre
mier» lllOfldolats sun• rtinOJl. Dennes rleltagaJHle i rik~styrclscn 
blifvo r s[Ll lln<ln mera formellt än verkligt. En ligt don engelska 
siatsriittsnppfattningen, att »the kiug can do no wrong », lmn 
han niimli gen knappast ti ll åtns att göra n[<gonting alls; han 
blifmr strilngt opersonlig, oeh min istrame l>lifm dc fakti skt 
styrand e. 

Det skull e Iöra l"iir långt att hiir redogöra för grunddra
gen för don högsta statsmyndighetens utöfvaU<lo uti ilera lä n
(ler, än ck rellnn anfönb. Hnuj e konstitutionellt lmuls sty
relscl'orm iördcr sina säregna, mera eller min<lre skiftam1o de
taljer, mon om alla skull e knnna siigns, att do kunna inter
poleras nf1gonsläde,; u ti den serie, 11\·ars yttertita lermer be
tecknas af <let svenska styrehiesiittot och det :-;tr iingt parianJon
tarisk t engel::ika. Y i skola diirfi1r öfnrgii, till betraktande af 
det n11dra ledet uti rcgcringsmas kin criet, det som repn:scnte
ms af stat"rårls- eller mini:-;torinstitutioncn, rliin irl siir,;kil<lt IH"tl
bndc oss t ill styrebo ns uiiil\'an<lo i lwad 'wgttr ;;:jö fiirsvaru t. 

\ rare sig mini:-;tern;; maktbefogenhet iir vi<lslriickl oll or 
ringa. iir ha n i alla liill(lcr a11svarig såviil för ~ina h nn<1lingar 
~om fiir l1vad han nnderlater. J allmiinhet iir han ansvarig 
i11för folkrupro,.;cntatio nen. f),'\, iir fallet nti ll:tlicn , Spanien , 
l'or tngal , l folland , I<:nglan<l Il\ . Jl. J l: ,,,s,.,lan<l, diir n:"1gon 
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folkrepresentation icke Jlnnes, och i Amerikas Förenta stater 
är han ansvarig inför statsöfverhufvudet. I Danmark är rni
nisteru juridiskt ansvarig inför såväl folkrepresentationen som 
suveränen.' I 'lyskland ä.r sjöministern (statssekreternron) an
svarig inför rikskanslärn, som å sin sida ansvarar inför såväl 
kejsaren som förbundsrådet och riksdagen. 

Förut har blifvit anfördt, att i England, Norge och Dan
mark vederbörande minister utöfvar en mer eller mindre vid
sträckt grad af styrelse, och är förhållandet detsamma uti nä
stan alla länder. Afven rJär statsöfverhufvudet är grundlags
enligt tillerkänd obegränsad beslutanderätt, kan ban nämligen 
icke rimligtvis medhinna att afgöra alla ären<len, utan har den 
naturliga utvecklingen föranlodt, att en större eller mindre 
mängd ärendens handläggalllle a11förtrotts åt någon myndighet 
under honom, i första hand åt vederbörande minister. Sådau 
af minister utö[vad styrelse benämnes minister-styrelse. En 
med styrelsebefogenhet hokläd<l minister är ensam ansvarig för 
verksamheten inom det underlydande styrolseområdet. r vissa 
ärenden ägor han å statsöfverhufvudets vägnar ensam besluta, 
och futtas llärvid heslut på Iöretlragniug at Jon centralmyn
dighet, till bvars utredande bandläggning ärendet hör. I an
dra ärenden öfverlägger han med sina kolleger, ociJ unelerstäl
ler viktigare ärenden statsö[vcrhufvudots afgörande. I Norge 
och Östeniko-Ungern, dicir kabinetten icke innesluta någon sjö
minister, utan on för arme och i-lotta gemensam försvarsmini
ster, samt i Portugal, där sjöministern intager en dubbelställ
ställning såsom föredragande jämväl beträffande kolonialväsen-

. det, är emellan <len inför representationen ansvarige ministern 
och de centrala styrelsemyndigheterna i organisationen inskju
ten en inför ministorn ansvarig souschef, vanligen viceamiral 
(benicimnO. kommenderande amiral, soktionsehef, generaldirek
tör), hvilkon inom vissa gränser är beklädd med samma myn
dighet beträffande utöfvancle af styrelse, som i andra länder 
vanligen tillkolmner :,;jöministem. 

Denna det moderna statsskickets ministorstyrelse, som 
annorstädes är så allmi.i.nt tillämpnd och så utvecklad , att 

-- fj -

Thiers därom fäller det bekanta uttrycket »le roi regne, mais 
il ne gouverno pas», an;;es för Sveriges del utesluten genom 
regeringsformens föreskrift, att konungen allena skall styrn 
riket. Den svensko ministerns Ilefogenhet i\r därför i admi
nistrativa i.irendon inskränkt till infordrande af upplysningar 
för föreLiragningen samt afgifvan(le af föreskrifter och erinrin
gar om verkställighet af fattade beslut. Beträffande s. k. 
kommandomål, hvarmod hos oss förstås såclana militära rege
ringsärenden, som lwarken verka ändring i allmänna ekono
miska födattuingnr eller föranleder rubbning i dispositionen af 
allmänna medel, tir den svensko ministorns grundlagsenliga be
fogenbot i eke större, ii n beträffande öl'riga regeri ugsärenden, 
emedan konungen sjiilf i egonskap a[ högsto krigsherre )Jome
llelharligen besörjer>> dessa ärenden. Konungens beslut, eller 
bofalluingar, på detta område tillkomma omollerticl på en an
nan väg, i.in bof:lluten i Yanliga regeringsärenden, nämligen utan 
föroclmgning i ftatsråd, och utfärdas på annat sätt, nämligen 
af lllinistem >>på nådigsto befallning >>. 

l aLHlnt mariner synef:i kommandomål i allmänhet be
handlas efter samma grunder som andra regeringsilren1len, 
eller, med a!Hlra ord afgöras af vederbörande minister eller at 
en närmast un,ler houorn stående centralmyndighet. Så är 
utprägladt fallet i l~ngbnd och Amerikas Förentn stater. ;~f
von i ~arge föredragas (le egentliga kommundomålen icke in
för konungen. l Tyskland 1läremot utöfvar kejsaren person
ligen befälet ö[\'IJr sin llotta och rless personal och handhigger 
kommandomålen mod biträde a[ ett Marine-kabinett, men utan 
mollYorkan af statssekreteraren i >> das ltei~_;hs-~Iarine-"\mt » . 

'J'ill kommandomål synes i andra länder i allmänhet icke 
räknas beJ'orclringsäremlen. Men dylika ärenden handläggas 
t. ex. i Danmark af samma gren af styrelsen, som handlägger 
kommandomål. 

I öEvorstyrelsens tredje led, den s. k. centralmyndigbeten 
(centralförvaltningar, centrala ämbetsYork , öherst~rrelser o. d.) 
förgrenar sig arbetet i allmäuhet på ett antal själfständiga 
myndigheter (afdeluingar eller byråer) med från hvarandra be-
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gninsac1 verksamhet. Ihr ol'van hur angihits, ntt uti dc lii.n
dcr, Ji:i.r mmisterstvrclso förekommer, ministern initar boslnt 
ph förodraguing af vederbörand o contra] myw1ighd. Donna 
centralmyndighot är i rc2:el ollefon för don st,·rolso()'ron till 

~~ J b , 

hvnrs bandläggning äromlot hör. Dessa chefer (al'dolnings-, 
byrå- eller sektion schefer) itro därjämte, lwn.r inom sin styrel
segron, beklädela mo<l bof'ogonhot att inom förhtttningsonligt 
utstakade gränser pft ministoms ansvar enf:atnme nfgöra Iöro
konnnan<lo äronclcn, nntlor <lo t att uti dl.r nwri 11l'örntltni n o· 

b 

id<O någon fråga kan afgöras utan att irL' pcn;oncr doltaga i 
hoslntot, n timli2:on utom don löro<lnw:ande i ro<rol iii'\'Cm iim-

u •J b 

botsverkets chef och amiralitetsrfldct. ::\yssniimndn n<lmi n istra· 
t.ionsform, enligt ]Jvilkon boslu t i'attas al' en enda per!'lon, plä
gar kallas byrå8t!Jrl'lsc. och dess motsiii.tning i\r det /;o{/eyiala 
styl'cl,.rsättct, enligt hvilkot Hora pen;oucr deltaga i Lesluts !'at
tanclo. 

Byråstyrelse är typiskt genom W r el u t i Fören La staLomas 
Navy Department, 1110<1 dess H SJ'ällstiiudiua ln'l'åor . l onn·ol-

• t? ' ..-, 

ska amiralitetet, llvarost ttfvcn byråstyrel::;o tilli\nt p n:-:, bilda 
ehoforna för ccutralsty rclscns af\lclningar sumti<li gL ctl itmbcls· 
York »the Loanl o[ j\.clntirnlry»; HJon någon så<lan fast sa m
man slu t ning existerar ieke mellan by6tchdema i 1•\ironla sta
temas Navy ])qmdment, hvilka dock sammanLritda Wr iil'vcr
higgniHgar i vis~a gcmonsamnm mål. 

Då engelska a miralitutat lllHlcr si n clw r s~ut umutlrildvr itt 
plc tto , så iir diln'i<l sly rc],.,oJll,\'lJdigltcten i "'wi\l a1Hlnt som 
tro<ljo instans :;:~uulu<l, mun donna sum manslul lti ng ilr intet 
kollegium, ty eholen ensam bo~:Jlu!ar; oeh Yi sl.;,ullc kunna liinka 
oss ett motsty0ku hos o:-:s mc<l d10fon fiir sjöi'(ir,;\·an;tlqm rLo
montct presiLleranck i on mdgifvumle församling a[ sty relsens 
högsta cherer. 

1 [tnlion linnos olt rast, högsta mminrit\1 , ~ont lJ o:-L<U' ar 
ccntralförvaltuingons ~tyrelso<.:hcl'ot· umler prcsidi u m al' und ur
statssekreteraren för mminun. Det afgih'er utLUando nti "0-

• J ,.., 

nom lag lwstämda, vikligm·u ii.rondon uclt ilr endast n't.dgi[
vando. 
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I Spanien , <lär ä[ven byråstyrelse synes vara inWrd, lin
nos såsom biträde till sjöministoru, vid sidan a[ contralförvalt· 
ningens styrelsegrenar, on permanent, rådgifvand o kommittc , 
som, förutom ett antal högt ståmHle representanter för flottan, 
inom sig sluter jämväl reprosentanter för senaton oc!J eortez. 
Fasta, rådgifvaudo kommissioner eller kommitteer förekomma 
dessutom i nästan alla marin ers styrelser, särskildt i Frank
rikes. Men <lessa sistnämnda organ kunna Lotr~ktas såsom 
hjälporgan, vanligen tekniska, till öfvorstyrolsen. 

Dc olika styrolsogronarnes antal och beskaffenheten af do 
ttronden , som äro Stlmnwnl'örda under samma centrahn)'ndig
h ots handläggning, skiftar naturligtvis inom olika länders or
ganisationer. Sålunda arbeta de norska och portugisiska ma· 
rinornas centralstyrelse r på två hnfvudafdelningar. I Danmark 
arbetar centralstyrelsen på 3 afclelni.ngar, i Spanien på 7, i 
Italien pft 10 o. s. v . Inom hvarje a[dolning är arbetet van
ligen fördeladt på ett antal underafdelningar, gemenligen kal
lade byråer. 

J f1ertalet. liinclor ä ro till centralstyrelsens sillomade för
Yaltningsgrcnars behandling hänförda alla ärenden som angå 
rcspokti \·e marinor, så l und a ärenden som angå tekniska och 
ekonollliska spörsm[Jl såviil so m stabsärenden och kommando
mål. ~å iir Iallvt exempelvis i England , Förenta staterna, 
Dtlllll1fll'k och Italien. J \' issa andra länder, cbr nyssnämnda 
styrelsesystem ä[ven är tillämJ>tHlt, finnes viLl si<lan a[ don een
tmla förvaltningen en fri sti'wudo stabsorgauisatiou , so1u dock 
synbarligen icke utö[var n ågon form at styrelse . Dylik stab 
{iJlll O~ i Ö,;terriko·U ngam oeh Norge. I Frankrike fanns intill 
[tr J DUO en sådan staJ, mon mod sagda år synes niimncla or
gan hafva i.n[örlifvats med <len gren af admini strationen, so m 
ombesörjer · personalstyrelsen . I Sverige fum cs jn äfven 
en l'risb'lende stab, mon centralstyrelsen bär arbetar Iör öfrigt 
ul'tor helt andra grunder iin i do nu angifna läncl ema. 

Ty,;klancls mrtrinorganisation skiljer sig från do näst ofvan 
angifna hindernas däruti, att \len tekniska oeil ekonomiska cen· 
tralförvnltningeo tir helt skild lrån lellningen af personalen 
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och flottans militära verksamhet. Så är J u ooksft för!Jållanclot 
i Sverige. Dock är i rryskland ett mindre antal ärenden, äu 
i Sverige, undandragna den administrativa centralstyrelsen, i 
det att tre af »Reichs-Marine-Amts>> afdelningar sysselstltla sig 
mod ärenden, som angå OJ ganisation, mobilisering, bestämmel
ser rörande sjötjänst och utbildningsväsende samt iniJämtande 
af militära underrättelser utifrån, eller med andra ord äranden 
som hos oss falla inom stabons domtilL Tyska marinens ami
ralstab har sålunda på vit:st sätt en mindre omfattande verk
samhet, än don svenska; mon ii andra sidan synes don mera 
aktivt deltaga i styrelsen, i det den biträder kejsaren med den 
militära och politiska lodningen af fartyg och sjöstyrkor i [räm
mando farvatten. 

8åsorn redan blifvit nämndt m·hetar marinens centralsty
relse i Norge och Portugal på två hu[vULlafdolningar. Den 
ena handlägger ärom1on angåon<lo porsonalon och fiottans mi
litära verksamhot samt ilen andra tekniska och ekonollliska 
frågor . 1 N"orge finnos dessutom on s. k. >> tuljutuntafJoJning», 
som icke egentligen tillhör »ntariuo-styrelscn», utnn lyrler di
rekt under <len » kommanderonde atlmi ra lon>>. Donna af<lel
niug, som icke har n[tgon särskild uhel', synes vara en dott 
kommnn<loronde admi.ralons stab, bvilkon ombesörjer oxpodie
randet af kommandomålen I ör norska, mar i non. 

f-;verigo står, Stt vidt man kan Iinna, med hilnsy n til ldon 
centrala marinstyreisens organisation, ensamt uli aLt äga ett 
kollogialt ~LntlJetsvork i spetsen för don tekniska odt ekonomi
ska styrelsen. :\[yon beträffande personalstyrelsen iniagor vår 
marinorganisation on mora ovanlig ställning, i det att hos osB, 
betriLffanclo flottans personal i sin helhet, organ isationon icke 
känner något förmocllando organ emellan don person, sjömini
stern, som i konungens namn befaller, och dc pcri[eriska or
ganen; men väl IJoträffande · <lelar af pursonalon såso m kustar
ti.lloriot, marinläkarekåren och andra. 

Hur har nu denna vår marinöfvorstyrelses organisation i 
tidernas lopp utvecklats 'J 
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II. Uneler konung GnstaE I:s regering, liksom uneler hans Historisk 
närmaste efterträdares, finna vi, att konungen, hvilken utöfva- veelding 
1 '1 l l b. :l f 'k o 1 t 1· t"f 1 tlvcnge. c o n <sstyro sen mec t trär e a n srac e , person 1gen u o vac e 
lt ögsta leclningon i militärt och ekonomiskt ltänsoomle ö[vor 
flottan. Någon egentlig öfverstyrolse för flottans del synes icke 
pö, denna ticl hafva funnits, men omkring år 1600 uörjar en 
af riksrådets modlemmar att såsom >> riksamiml» under konun-
gen mera uteslutande ägna sig åt denna. detalj af styrelsen. 
1-U:;:ikten med llotta steg var sannolikt att skapa mora stadga 
i elen ekonomiska förvalt11ingon. Men hindren härför, ltvilka 
väl mest torde hafva bestått i svi:trigbeten att under de täta 
krigou , mod don tidens föga utvocklncle 1inanssti.illning, tillför-
säkra flottan en något så när fast budget, visade sig riksami-
ralon öl'vermäktiga. Bohofvet af en fastare organiserad öiver-
st.vrolso gjorde sig därför fortfarande kännbart, och åtgärclor 
till dess al'hjtLlpamlo vidtogos. I sådant syfte m·hiill riksamira-
lon J G20 on amiral till biträde och 1 O år senare ytterli gare on 
a m i ra l. 

En fullt utveeklacl öl'vorstyrelse erhöll Jlottau år 1G3+, rlii 
,, ('ollegiunt amiralitatis», det tredje af do s. k. rikskollegierna 
inrättades. Detta kollogiLull utgjonles a[ riksamimlon såsom 
onlföranclo, två riksråd, hälst såcluno som tjänat till sjöss, salllt 
fyra viceamiraler eller skoppskaptener . Att don kollegiala for
mon för denna styrelse antogs knn förklams dels cbraf att 
dcttna styrelsefonn ro dan existerad o i nom andra öfverstyrelser 
i riket, dels dära[ att uneler clonna ti<l, då kontrollen var brist
fäll i g och oegennytta i eke alltid var någon utmärkamle egen
skap hos ticlems styrande, <len kollegiala formon länmade ou 
viss garanti mot maktmissbruk. Dels måste man komma ihåg, 
att landet vid donna titl var fattigt på Jör elen högre admini
strationen \'äl k vuliiicoracle porson or, h vadan en kollokti v sam
verkan aJ liera, mod inl;örcles hvarann kompletterande erfaren
hetor, sannolikt var välbehöf-Jig. 

utan instruktion och i saknad af orrarna kamerala biträ
den lyckades emellertid icke häller kollegium att uneler de för
sta åren af sin till va ro bringa reda i den in vecklade förval t-
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ningon, som om[atLmlo åligganden jiimväl betrMfanclo i <lo 
transbaltiska u e si ttui ngarna förlagda fartyg. Kollogi i Yorksam
het underkastados 1G3G en sträng räfst, blanr1 hYars följ<ler 
blof, att en lagfaren ledamot, en »Commist>arius, insattes i kol
legium i stället för on af de fyra viceamiralerna.. J~n utförlig 
instruktion ntarbotaclos , och flnner man af densamma, ait kol
legii vcrksamhetssfer skulle omfatta dols skeppsflottnns vid
makthållande rlcls porsonalens anställatHle, boväpnnmle och nt
biklanrlo Wr tjänsten Ramt dels rtittsväsomlets inom MotLan 
handha[\·ando . Donna instruktion blof Yis.3orligen icke formellt 
faststtil ld, men läror Undock hah·a tilläm]mts, o<.:h detta morl 
goclt resultat, om än Yi<l v iRsa ti<lpunktor, :-;åsom UJI(lcr det för 
flottans del olyckliga kriget mod Danmark 1G7U- 1G70, kolle
gium icke mäktade förokommil. konfusion i den ekonomiska 
Förvaltningen. Don förnämsta anledningen härtill torde hafva 
varit att orclfömndon, riksamimlon, oftast var on för fiottans 
a ngehlgenhotor frtlmmanclo man; och torde denna omstänt1ig
het i sin 1wln icke hafva \·nrit utan skuld till den äh·en svaga 
milittira leduingon uneler nitmnda sjökrig. 

8odan riksämbetena a[ Carl XI år lGHO rörvaudlats i in
fiytelsolösa rå(lsbostidlningar ocb on örlogssLntion inritttuts i 
< :arlskrona , vardt kollegium diL !'ödlyttadt. l~nviildet.s ririnci
pcr Lilliimpades ätven ph (letta timuetsverk, som nu un<1er nå
gm år synes kt[va styrts a[ amirnlgenentlen i Uarlskroua meLl 
ensam beslutnncl orält; heniimningen Wrenklat1es till rätt och 
slätt »amiralitetet ». HoJan lti>-37 [öroskrof emellcrti(l konungen 
ntt alla ärenden åter skulle i iimbets\'erket kollcgialit.er be
hamllns , o<.:h l<i8D erhöll verket en ny i nsLru k tio n. Enligt 
Lleilllil instruktion , hvilkon \'Hl' a!' hufvudsakJigen Sttnlnl<L l_y
deJse , som den uneler r hot tu iug Christinas regori ng nturuetncle, 
skulle kollegium b esU't af: amiralgeneralen s[tso m onHömnde 
och två amira ler såsom nmirnlitetsråd , hnu·jämte Yissa at Carls
krona stations högre ä m bet.;:; män skulle ad ju n ge ras vid han<l
läggning af särskilda Urem1on. 

Under dc därpå närmast följande åren genornförc.los i 
kollegii organisation åtskilliga förändringar, bvilka i allmäuhet 
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hsyftade förbiittringar i det alltjämt brist[äll_iga ~·odo\·isnin~s
yäsenrlet. Så Iöreskrefs J 608, att ö[vorkommtssanen - statJO
nens främste ci\·ilämbetsman - sk ulle i kollegium hah·a \'O
tum i alla mål , som rörrlo någon utgi[t . Från 1G92 var rä
kenskapsyorkot, unrlc:r benämn in g >> ami ra l i tetsstatskan1 mnrkon
toret», skilJd t fr[m kollogi u m. Uneler Carl XU:s regering Ya r 
riikenskapsYorket för några år åter lagdt direkt under kolle
gium. mon sl.;:illrles ånyo. 

Don så kallade [rihetsti<1on, som återinförde riksrå(1sin -
stitutionen, merHörtJo lika litet någon stadgil. i kollogii stiill
ning och verksamhot som i rilcostyrulsen i öfrigt. Enligt 171\.J 
[1rs rogcringsl'orm placerades »amiralitetet » änyo såson~ rlot 
tredje i onlningon ar rikskollegierna; det skulle till pros i<lent 
hafnt ett riki::iråd, sa mti<ligL amiralgenoraL J.i'ör att motverka 
oliigonheton af kollegii l'ortfaranrlo förliiggning uti Cnrlskrona, 
langt i[r[m riksstyrelsens centrum, löroskreis att åtminstone ett 
af riksons rårl bonlo lmf\·a t.jiinat till sjöss »till nö<1iga under
riutelser;:; sUkra medrlolall!le, vid råe-blagen hos Kungl. Maj:t. 
' ' ·' o·on rodoc.-örolso för kol !Lwi i sam man siittni ng uneler denna ~ub n , b . tid ]ijnar sig icke i ]JC)ptrilugrl [orm, ity att denna gren af öf-
\'O r;:;tnl'l ;:;en under etL femtiokli år var i allrlolos silrskildt hög 
gnul ·. föremi\.1 för orga nisatoriska ll\'iilrningar. !\led lenunamas 
anLul vil:-;:hulu; kollegii lJcfogenhet ä n uLvidga(les, ti.n inskriink
tes. ~[t var han(lläggawll't a[ kommntiLl.,miU porioc lvis tuHlnn 
dragct kollvgii bol"att-ning, o<.:h var då uppdragot åt e11 gone
raladjulant, som jiitnvill :-;ynes bal: va 1 c:-;ideraL i Curbkronn, där 
lian tiLll·i:-; ii.[\·e n hadu ;,;iiLe i koll ogiuttt. 

i''örhållnndeua blefvo :-;lutligen s~tdatw, all konung (:usLa[ 
lll dlur aU lwfm gjorL ett pnr lör::iök att lappa pit den di'L
yn,1:am1o organi:mtioneti , ur J 771i lilt iUedlytta kol l e~ium till 
f-ltockbn]!ll ri.ir att bringa c.leLSil.lllll1H i nilrmare berönng mod 
rihstnobon i i_ifrigt. ])otta var ju godt oell Ytll, och harlo 
siikerligen nuit till stor llåtnnd, om kollegium sod~n ~<ttt " till~ 
fiillo att oslönlt yorka. 111 en dottn synes 10ko hnJnl m gatt 1 
konungens pbner. l ~erlan 1780 i nträLldo en högst väs01~tl i g 
inskränkning i kollogii befogenhet, genom skapamlet af bo[atL-
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niugen ,gcneralumirah, hvars iunchafvarc (II. at 'l'rolle), en
sam skulle vara Kungl. Maj:t ansvnrig för örlogsflottans bo
stånd ocil förkofran , såväl till mntoricl som personal. .\r 17DO 
tillsattes on ,statssekreterare för SJ.öärondemt, samtidiot o·eno-

, b u 
ralndjutant, en myndighot sålunda som intog närn 11og samma 
ställning som vår tids sjöminister. Iterlan 1792 upphörd e han 
att vara gcneralacljutant, men till kom i stället en , storami ra L>, 
som 1707 åter lämnade rum för on generaladjutant. J .. r 17!11 
hade amiralitetskollegium upplösts och ersatts JDod ett »go
noralsjömiliskonton , som stod und or iusoondo af statssekrete
raren; mon redan efter tre år upplöstes ocks[t detta kontor och 
inrymdos dess befattning under det dåvamncle storamiralsitm
hotet. Storamiraloma voro för öl'rit!.t vid donna till två on 

· ~ , 
för örlogsrioHan och on för armens riotta. 

Ar 1H03 åtorupplifvades amiralitetskollegium unrler on 
ny benämning ,föevaltningen nf Rjöäronclena». Detta ämboLs
vork, mod säte i Ntockbolnt och mod vilnli<rhet lika morl öfriO'a ;-::, -o 
kollegier, Rkul lo hos sig förona all den befattning, som i forna 
tider tillkommit amiralitetskollegium. Samtidigt genomfördos 
don llOl!.' sa äm1amålsen]iQ:a men formellt ooo·ontlio·a Jörändrin-, _J '-J · M M 

gen, att el otta ilm botsverk skulle vara en öl' vorstyrelse jänwäl 
för don SC'l1an J 756 till armen öfvorl'örda Hl'lllOllS flotta . -

På grund hiiraf kom verket att bestå af hå rlepartoment, 
ett för örlogsflottan oc!J ett !'ör armen;; flotta. Evartdem clo
partomen te t fönalta(les a[ två m il i Lärlollamöter oeh on c i v il
ledamot, amiralitetskamtrmni:Ld. Chef för »>'örvaltni n gen >> var 
on flaggman. Därjämte vidtogs samma il.r t1en åtgärden att 
konsolidera öfvorstyrelsen genom att gifvn genendadjutanten 
säte ·i förvaltningen med stämma näst efter chofeu vid uehancl
ling af militära mål. Denna form varade dock ondrrst två år, 
h varefter »förvaltningen , inskränk tes till att vara on ekono
misk öfverstyrelso för fiottan . Sam tidigt mod denna ändring 
ökades an talet generalad j utanter till två, hvaraf ou i Carl s
krona. 

Först mod 1809 års regeringsform inträder ånyo stadga 
i fiottans öfverstyrelso. Enligt sagda regeringsform, som äunu 

--Hl-

i modiGerad fonn gäller, skulle konungen vara ensam styran
de, och ärenden rörande flottan föredragas af den för armen 
och flottan gemensamme »statssekreteraren för krigsärenden». 
gnligt särskild instruktion af JB09 skulle kommandomål före
el ragas a[ , genoraladjutanten för flottan ». !Pörva ltningen af 
sjöärendena fortfor att, med sedan år 1803 oförändrad sam
mansättning, vara en ekonomisk (och teknisk) öl'vcrstyrelse. 
Sodan emellertid örlogsflottan och armens flotta år 182-! åter
förenats till »On Kungl. 1\laj :ts riotta », unel er särskildt nämnd 
chef, erhöll fön·altningen on ny instruktion, enligt hvilken cm 
flaggman skulle Yam chef samt tre militära ämbetsmän och 
Ld't amiralitetskammarråd ledamöter; hvarjämte lotscli rekWren 
och konstwktionskårens sckunduhet skulle vara adjungerade 
och äga rösträtt i mål, som a[ dem uereddas och föredrogos. 

En mera tillfällig påbyggnad på donna organisationsform 
skapades 18~7, (]å ett storamiralsärn bete !in y o inrättades. Denne 
storamiral förde , niirmast uneler konungen, befälet öfver flot
talL Ambotet indelados i tre förvaltningsområden eller afdel
ningar. Första a[tlolningen ombesörjde äron(len angåondo por
sonalen; undra afdelningon utgjordes af förvaltningen a[ sjö
ärendena; tredje a[delningcn h n do bel'attning mc el rikets sjö
kommunikationer och sjökarteverkot m. m. 

År 18-!0 inträdde slutligen don form för ö f vorstyrelsen, 
som grunclväsen.tligon ännu består, och som därför icke behöf
ver här beskrifvas. Samticligt upplöstes det nyss omnämnda 
storamiralsämbetet. Dock må här erinras att J 87~ organise
rades en » ti1ilitär-teknisk byrå >>, so m hade att yttra sig augå
onde sådana militär-tekniska frågor, som till densamma hän
skötas af chefen för sjöförsvarsclopartementet. Ar 187-! inrät
tades on befattning såsom >> chef Jur fiuttans militärpersonal» , 
hvilken chef skulle vara Kungl. l\Iaj:t ansvarig för vidmakt
h å llanllct af personalens disciplin och tjänstbarhet. 1876 ut
vecklades de unr1er sjiil'örsvarsdepartementct lydande militär
tekniska byråernas antal till tre , on »milittir-byrå , med cbofen 
Jör fiottan.s militärpersonal såsom chef, en »\'arfs-byrå, med 
chefen för förvaltningen a [ sjöärendena såsom chef och en 
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»lwnstruktions-hyr[t» under chefsskap af ehofon för mariningen
jörstaten. ~fen roclan lr\77 upplöstes nämnda byråer och do
ras verksamhet öf1·ertogs af den nybildad o J\: ung!. :\[arinför
valtn ingen. Chefsbefattningen för flottans mil i tii rpor,:.:onal u p p
hörde 1881, och donna myndighets befattning öfl·crliils i Yissa 
delar på den samtidigt inrättade »Flottans stab», i andra do~ 
lar på »Inspektören för flottans praktiska öfningan, ett iim
beto, som sedormera indragits. 

Xtcrhliek pit Hf. En återblick på do former, vår flottas öl'vorstyrclso 
de svenska genomgått, gifvor vid lHmdcn , att öf'verstyrolsen ej blott t.ill 
marin-sty- <l ot ~-t.tt'e ti<lvis bnrit olika drag, utan Llh-on till sitt illl'o Yiisen 

rclsc-
hotyclligt växlnt. ·vill man uppgöra en hi.,;tori.,;k indelning al· l'llrlllcrnn.. 
n f flottan s ö[verstyrolse sedan f1r l Wl-1, , 0rhjnder Rig alldeles 
osökt såsom en första prriod <len tidrymd, hvarnnclor riksstY
relsen utöfvades a[ dc fem höga riksi:imbetsmiinnen, bitrtirlda 
af kolleg ier, och siirskilllt öl'vorstyrolsen för flott.an utöl'vades i 
Ntockholm af riksamiralrn med bilriide af amimlilelskolleginm, 
uti hvilket han presideralla såsom chef. Frånseclt do detalj
tekniska bri~ter, som kunna hafva vidlåtlit denna stl-rolseform 

' l 

torde det Yara berättigaclt uttala, att öfvcrst.yrolsen fonnelit 
sodt aldrig varit starkare organiserad iin på llenna ticl. Man 
bosinne nälllligon <len oerhönla fördelon al' att den person, 
riksamiralon, som vi<l rådsbordet föreclroQ: flottan ~ :wo·(•läo·on-

C.I ;_-, b 

heter, såsom chef i kollegium :::amticligt stod i onJc<ldbar bo-
röring mod de organ, där förvaltningens samtliga tr[vlar löpte 
samma11. Att donna styrrlsel'ornt Jik1'ii.l ieke milktade hålla 
flottans styrelse vid rak och stadig knrs , få r i<.;ke tillYilas själfm 
organisationsformen, utan liirer knuna sökas i :ltskilliga ogynn
samt samverkan< lo omstiiiHlighetor, m on fram l'ör allt i svårig
heten att n11<ler ett tidskifte me<1 nästan oupphörliga krigiska 
rubbningar leda on svårskött styrelsegren mecl hjälp al' ett ont
vocklaclt Rtatsfinansiolt system, ett undermåligt roclovisitingsvil-
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SOlll1e och svag eko nomi sk kontroll. I cke hiiller s,vnos valet 
af styrelsens lmh·mlpersoner allticl bal'va varit det ly ck
ligaste. i\len militäriskt soclt var dock donna porio(l, intill tiden 
för Carl XI:s förmyndarrogoriug en af 1Jottans mest lysande. 

Att icke organisationsformon i och för sig kuncle vara 
skuld till elen finansiella oroJan och till de rnotgångar, som 
under Carl XI:s regering drctbb:ule flottan, skulle möjligen 
kunna inclirekt bovisas iläraf, att värlllens lifskrafti gnste marin 
under årlmnclraden blomstrat i hägn af just en dylik organi
sation. "The First Lord of the Admiralty" intagor ännu i 
dag hufvudsakligon samnut ställning till kabinettet och till <let 
högsta förvaltancl o ämbetsverket (the Ailmiralt)·) solll riksami
ralen på sin tirl till rållskammaron och nmiralitotskollegium. 
0<.;h om konung ('ar! XI likväl fann Iör god t att omstörta don 
styreisofonn för liottan , som arbetat sig fram på elen naturlig-a 
utvecklingens väg, så var skälet hitrtill antngligen id::e att söka 
i något behof af l'örändring för Uottans ogen del , utan torde 
föräiHlringcn nuit l'öranloclll af bohofvet, att Uir flottan liksom 
för riksstyrolf'en i öl'rig-t finna en styrolscl'orm, sum lät sig 
bättre anpassa till en enväldigt utöfvad konungamakt, än elen 
gamla formen. 

D en tidrymd, som, lJotrLii'Llndo flottans styrelse, af Carl 
X[ inlecldos, harle don onml igt långa varaktighoten af uLlra 
100 år, i det don var:Hle från 1680 till 177fi . Donna, don 
andra perioden, karaktäriseras till clet yttre af att styrelsen ut
öfvttdes af amiralitetslcoltcqinm i Cw.Z.~lcrona nnder chej:,·kap a(' 
amim1gcncralen, medan riksregeringen samtidigt utöfva<les från 
Stocklwlm. Till sitt illl'o vilsen kännetecknas styrel::;cskickot 
under ticlen 1000- liHl ni' frånm1·on af efter stadgar! lag an
fwarige admini str<1tionschol'er och ansvarige råclgil'nnc samt 
kollegiernas no<l;.;j n n kand o till underord naclo instanRcr. 171!1 
- 1772 låg nwkton hos stLlnclorna, som st)'l'de ,?~OllOlll riksons 
rå<l , hvilka voro stämloma ansvarigP. 

Man må hysa berättigad förvåning öfver att öf\'erstyrd
sens förlägganclc till Carlskromt kunde bestå så länge, som doa 
gjorcle. J någon mån kan förhållandet under Carl "X I:s rogo-
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nng förklaras däraf att konungen i grefve H. \Vachtmeister 
ägde en fullt kompetent person såsom öfverstyrolsens chef. 
Under Carl XII:s regering föranledde förhållandet måhända 
icke hällor någon olägenhet, emedan deu enväldige konungen 
under större delen af sin regering befann sig i fält utomlands. 
Båda dessa monarker kunna sålunda antagas haJ"va kunnat 
utan afsaknad regera utan att i hufvudstaden äga någon öf
verstyrclse för fiotta11. 

l\lera anmärlmingsvänlt är, att man under frihetstiden , 
då riksstyrelsen antog en parlamentarisk, att icke säga repu
blikansk form, kunde åtnöja sig med denna anordning. l\Ien 
så är också att märka att amiralitetskollegium icke längre ägde 
(len maktstLillning, som det intog en ligt 1G3-1 års regeringsform, 
omoclan nu all makt låg hos ständerna. 

(!~orts. ) 
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Tankar rörande grunderna för och hufvud
dragen i en för svenska förhållanden lämp

ligen afpassad marinorganisation.'") 

I-lu[vudändamålet med alla militära 
institutioner och öfningar är förborodolso 
för kriget. 

En god marinorganisation kan lik
nas vid en sund människokropp, å hvil
kcn bufvudet mod dess organ reproson
torar högre och lägre styrelser i land och 
befäl ombord, bålen representerar mate
rielen och »ryggraden dess rustade de h, 
armarna och benen föreställa dLlcks- och 
-Daskinporsonalon och blodomloppet mot
svarm utbildningssystemet.''' ·:•') 

Med ofvanståol1lle grundregel och liknelse [ör ögonen sy- . Organi~a-
. . b.. d R f" . t . t t!OJ1ROT1lllder. nos f-lottans personalorgamsatron ora grun ·as pa ar ygsma o- "' 

rielens strateuiska förhio·o·ninu och taktiska indelning och upp-a bb b .._, 

bvuo·as så att stridsfart,,o·ens hastio·a bemanning vid mobili sa-J 5b ) J b b .._, 

"') Uilr framlagda id6er göra icke anspri\ k på att vara nya. Dc fic:;lrr 
:iro redan i samma eller liknande form föres lagna i general- oe h rtll(lra 
rapporter fr~lll Lcfälhafvarc ombord och i land. 

**) Uitatct efter aJ11iral v. Tirpit~. 

T'iclshift i SJöväsendct. 2 
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ring med i sina be[attningar fullt förtrogna och väl discipline
rade besättningar kan ske utan störande rubbningar i den or
gani sm, som unrler fredstid formats genom personalens plan
mässiga utbildning för tjänsten omuonl å (lessa snmma fartyg 
uneler krigstid. 

Personalens indelning i land och kommenrleringar för ut
bildning och annan tjänstgöring under fredst id måste därför 
a i"passas efter flottans inLleJning OC h förläggning samt Ofter 
tjänsten ombord; d. v. s. landt- och fvedsorgc~nisationcn måste 
rätta sig efter sjökrigsf:jänstens lcraf och icke täidom. 

Den korta utbildningstid, som kan beredas såväl stam 
som beväring ombord å fl ottans strids[artyg, nödvändiggör att, 
i likhet med bvad serlan länge ägt rum inorn mariner med 
mång<lubbclt längre t jänstetid för beväringen och merl rikligt 
ti lltao-na öfnin o·sanshw sr!ecialisera manskar1ct icke cwlnst i b b <:J' 

)Tkesgrcnar utan äf\'en mcrl hänsyn till skötandet af viss be-
fattning ombord å visst fartyg cll OJ ·, di\. detta icke låter sig 
göra, ombord å fartyg a[ samma typ som clot, i\. hvilkot ut
bild n i n gen skett. 

På grund af o[vannämnrJa korta utbildningsti(l bör vi d 
snmi.'ll'ning af stam och boYäring ombord å strirlsfartvgen pro
portiollen mellan bemanningens bå<la hufvul1grupper alltid Yara 
densamma, som beräknats för mobilisering, och bi\.das jämn
löpande Hlbilr1ning tillgocloses, men ~tnrleT -ingcL omständiglwtcr 
må slammens ö('ningar få stå tillbaka för bci'iiringens. ) 

För att vid mobi lisering kunna förse stridsimtygen m e(l 
de för deras fulla utnyttjan<le under krigstid erforderliga besätt
ningar l>ör v id beräkning af personalstyrka n iakttagas: 

att för skeppsgossarnas utbildning m. m . erforderlig in
struktions-, skol- och kasernpersonaP:·'!' ) äfvensom sjökarteverkets 

''') Exempelvis såsom m1 skett genom inHkriinkning i ticlen för stam
mens kursel' fö r att erhålla instrnktionsper~onal för bevllringen och i a n
talet stampersonal å stridsfar tygen för a(,t bereda plats för motsvarande 
~lö rre antal yärnpliktiga lin hvad vid mobilisering af::;es. 

'''* ) U n der krigsti(l afses (lCJma per::;onal för ntiJildning a[ ersiltt
ningspersonal från ::;keppsgos~ek,hen och fn\n beväringen. 
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personaF') icke imäknas i mobiliseringstillgången för strids
Eart)'gens bemanning; 

att [t samtliga strir.hlfart~'g minst h älften af manskapet, 
uncleroftic;erskorpralor, stations- oc;h skeppskorpraler oräknade, 
utgöras ar stam; 

att å torpedfartygen allt eliidesfolket och minst tro fjär
dcdel ar a r maskinfolket utgöras n[ stum; 

att L d . stamanställ<la ej nJses att vid mobilisering l'y1la 
beholvet a[ y rkesntlJildall sta111 utan härvid endast räkiias f:li't
som värnpliktiga; 

att värnp liktiga sL.\Tmän och kaptoner m. fl., som bli[\'it 
utbilrladc till rcscrvstyrmän, vi<l mobilisoring al'sos till benwn
nin g af flottan s tr~ingfartyg oc;h förh yrda spani ngsfartyg samt 

att värnpliktiga, som uneler sin tjänstgöring vill Jlottan 
icke erhålli t godkä.ndt tjilnstbarbetsbotyg vid mobilisering ic;ko 
afses till t jänstgöring omboni h [\ottans slritbfal'tyg. 

Såsom en;tittni11gspersoual , afsed<l , dels nit utbillla reserv
personalen vi<l mauskapsclopotcrna å stationerna, dels att fylla 

krigsbesättningslistorna u ppst~temlo vakanser, boriiknus: 
af bofiil och underbefäl 5 procont och 
af J :a och 2:a klass sjömän lO procent. 
Att horiilma porsonalbehofvot s[L, att redan Yill mobilise

ring och innan fiottnn nuit i slritl, lJcfattningat ombord [i, 
stridsfartygen afses att bestridas al manskap af lägre Lj~iust
barhetsidass iin bcsättningslistoma upptaga - hvilket nu to rde 
vara förhålland et' '!') - syues vara alldeles förkastligt, ty en sh
lunch sammansatt bemanning måste verka nedsiHiall(le å far
tygen s stridsvi:lrde. 

Det torde då otvihelnktigt få anses lämpligare och klo
kare att Yid krigstilHälle bemanna ett mimlre antal fartyg mocl 

*) U !lller k rigstid afseR sjdkarteverkets personal och materiel at! 
anvä ndas för ordnande af krigsutprickning, krigsbelysning o. d. 

''"'' ) Se chc[cns för flottans ~!ab skrifYelse ~:o 9Cl dra " /" 18~!9 oelt 
ntdrag ur ::;tats rihl::;protokoll ö[ver Hjöförsvarsärenden den 13 jannari l 900, 
sid. 5 Rista stycket och den 7 januari UJOJ , sid. 8 fön; ta ::;tycket. 
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fullgod bemanning, än att fy lla bosättningslistorna å ett större 

antal fartyg med manskap a[ lägre tjänstbarhet, än hvad som 

till och men under fredliga förhållandeu anses böra ske. 

Det iir närntigen icke tillfyllest, att flottcm vicl mobilisering 

kan utlöpa, den måste äfven vara stridsfärdig. 

Personalens tjänstgöring bör sättas i system, så att täta 

ombyten af kommenderingar och därmod följande omLyten af 

förmän undvikas. 
Inom hvarje yrkesgren af sjömanskårens personal bör bo· 

fonlran till underofficerskorpral kunna vinnas och utsikt till 

underofficersbeställning öfver stat förefinnas för praktiskt d u g

liga bland manskapet, utan att examon af-lagts i underbefäls

skolan. 
Löneförmånema inom sjömanskåren böra, förutom efter 

tjänstbarhetsklass a.fpassad fast lön och inkvarteringsersättning 

salllt på grund af visadt godt uppförande bostämda upprnunt

nngspenmngar; 
dels, beträffande dagafiöning i land och omborcl, bestilm

mas med hänsyn till tjänsteduglighoten inom tjänstbarhets

klassou; 
dels genom lämplig stegring efter tilländalupen kortaste för

sta anställningstid (-± år) bereda dem, som kvarstå eller taga för

nyäd anställu i ng, fördelen af årligen ökade inkomster (tjänste

tidstillägg), hvilken stegring äfven göres beroende af sjötiClon 

(sjötidstillägg); 
dels slutligen genom anvisande af särskilJda arvoden, pro

gressiva skjutpris, m. m., a[passas så, att personor morl fram

stående krigsduglighet finna me(] sin fördel förenligt a t t ingå 

och stanna i Hottans tjänst (skyttetillägg; och skjutpris till de 

bästa kanon· och torpeclskyttama, arvoden och kompetenstill

lägg m. m.) 
Det ur både praktisk och moralisk synpunkt förkastliga 

och för en kvalitativ t god och tillfreclsställan< le rekrytering J öga 

betryggamle lega-systemet kan, seelan o[vann~immla progressiva 

aflöning vid förnyad anställning införts , alldeles afslm11as ollor 

"' Se 6:e häftet 1903. 
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ock olter ve(lerbörande befälhafvares bepröfvande ersättas mell 

aflöningsförskoW') för nyantagna, som däraf pröfvas vara i 

bebo f. 
Idrottsöfningar böra reglementeras och införas å do or

di narie öfningstiderna såväl under tjänstgöring i land som om

bord, d ii r så ske kan . Genom dessa öfningars i nförancle å 

exercistiderna afses att väcka hågen Jör stärkande kroppsö[

ningar i Jria luften, att bereda manskapet uppfriskande om

växling å frit iderna, dii läs- och slöjdrum synas för trånga, 

och att cl~rigenom loda tankarna bort från kroglif och dåligt 

sällskap till kamratandans höjande, raskhet, mod och Geslut

sam het alstrande ticlsfönlrif. 

En särskilld yrkesgren - rekryterad bland J :a klass sjö

män ocb uncloroft[cerskorpralor af från skeppsgossekåren ut

gånget manskap --- bör införas för att bättre tillgodose Yäbel

tjänston och disciplinen såväl ombord som i land. 

V ä l mer i teradt manskap med lång tjänstetid bör vi el af

skeclstagandet berodas tillfälle till m1ställning i civil tjLiust. 

En pensions-, invalid-, iinke- och pupillkassa bör inrättas 

för flottans n~>anskap. 

Sjömanskårens matros- ocb ekonomiafrlelningar rokryte- Sjöm:lll~· 

ras dels och ln~fvud.mlcligcn frän slceppsgosselu'lren dels medelst kåren~ rekry· 

antagning genom kontrakt af llJatroser, som mod goda vitsord toring och 

tj änat i haudelsfiottan , och af värnpliktiga, som be(-innas JLlmp· tjän::>teticl. 

hga o~h villiga att taga anställning vid I!otta1L 

Ofriga a[Llolningar af sjömanskåreri rekryteras dels och 

hufvudsakligen medelst antagning genom kontrakt af. för tjänst

göring å och utbildning vid cle olika a[delningarna lämpliga 

yrkesmän, dels undantagsvis från skeppsgoi'isekåren. 

Do, som karlskritvits från skoppsgossekåron, tlro förplik

tade till tjänstgöring i 8 år. 

'") Dott:t afliining~förskott afsor att bered:t on nyantagen, som däraf 

är i bohof, tillfälle att utklarera sina ckonon1iska förllållandcn. För::;kot

tet, som icke får nppgå till mer än 50 kronor, i\tcrbetalas genom månat

bga inneh:'tllningar under hela eller viss del af: anstiillningstiden, dock 

allttd med början från första mi\nadcn , 



U m le ro Ui

ecrskåre11s 
re kry ter i n g 

m. m. 

-- 22 -

Antagning medelst kontrakt sker pi'L -+ eller G år. 
För att kunna kommender as til l un<lerhcfiilsskola m i'tsto 

vid sjömanskåren anställ d förbinda sig till sam Jmtnla gcl t minst 

8 i'trs tjänsttotid. · 
Hokapituloring kan ske pi'L 2, 4 eller G år. 
Den, som atlagt examon i undorbel'iilsi:ikolan, förbinder 

sig därmod till on sammanlagrl tjänstetill viLl fl ottau (skepps

gossotiden obcräknml) a[ 12 i'Lr. 
Tjänsteticlon har hii.r ofvan föreslagits till jämt antal [tr 

med hänsyn därtill, att un<ler l're!lstid iuke hela J'artygsmato
riolon i:trligon kan utrustas, hvilket - so »öfningsplanen» 
al'sc~ knuna och böra ilga rum inom tv[t-i'trsperi o<len. 

UmlorofJJcorskåron rekryteras Hteslntanlle från sjömans
k[tren. Maskinister od1 handtvorkaro lr~m handelsflottan, som 
önska ani:itiillning vicl J-lottan, kunna antagas såsom 2:a och 1 :a 
lda::;s sjömiin ocll undantagsvis s[tsom unllerolliuorskorprakr. 
Ramtliga skola dock, innan do placeras till tjänstgöring i sitt 
yrke, hal:va genomgått minst G veckors militär utbildningskms 
vid don cliYision, där de anställts. f:li'Lclan kurs repetcras i 
hiimlelso af bcho[ och efter vederbörande divisionscheb be

stämmande. 

Ölmi
11

g aE I den mån [nrtygsmatorielen vLi.x:er, och bomanningsbe-
skcppHgoH~u- hofvet i samband hännetl (ikas, bohöl\rer älven skeppsgos~:Jc
Humerc\rcn ki:tron utvidgas. Nkoppsgosseldrens i Uarlskroua etablissemcn
o.ch förim- ter äro redan nu för tr[wga, hvarföre det svnes \'ara pi'L ticlen, 

d nng::n l or- , 1 . !' l l " .. t t l ['.. l " . t . , att en uv atde mng a1 s mppsgosse caren uppsa os oc 1 . or ag-
gamsa 10n :1L J · c 

'och utl>ihl- ges i närheten at Hottans "blitvamlo hurvmlstation » och lan-

niug vid clets hufvndstad . 
skeppsgo8se- Att förlägga skeppsgossekåren inne i en stor stall eller 

kåren. inom fiottans stationsområde, för don händelse utrymme där 
skulle kunna beredas, ton1o me(l hänsyn till gossarnos si'Lväl 
fysiska som moralislm utveckling och disciplinära uppfostran 
vara mindre lämpligt och dessutom ställa sig dyrbarare, än 
om donsamma Iörhigges till sådan plats i skärgårclen1 <lär för-
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utom nödigt utrym me för kaserner, exercishus och ekonomi
byggnader plats finnes för anordnandet af idrottsöfningnr, 
och där angränsande vattenområdens storlek och trafikl'ör
hållandeu m eclgifva ett rationellt heclrifvamle af båttjänst 
och förberocla ude skjntöf!lingar m ocl kanongevär och tub
kanon . 

För att emellertid gossamo icke skulle bohöfva afstiingas 
från allt sammanträffande med sina anl1öriga oc l1 för att un
derlätta kårens proviantering lll . m . bör 011 r)lat::: me<l o·oda 

b 

- häls t ä[ ven jännägskomm unikatiouer (ex om pelvis i närho-
ten af 13rmHlalsund eller Raggensf'järden) väljas. 

Till skeppsg·ossar antaga" ynglingar mellan l3- 1G iir. 
Karlskrifni ng sker vid 17- Hl i'Lr efter mogenbot ocl1 o[ ter 
min st 3 års tjänstetill som skeppsgosse. 

Skeppsgossarncs antagningsålcl.er har · satts mor! hLlnsyn 
till nfgå ngsåklorn från Folkskolan för att få gossarna direkt från 
folkskolan till skeppsgosseskolan, och innan de sökt sig in i 
de prakti ska yrkena , där i så fall de dugligaste torde stanna 
kvar , uneler llet att do , som ej kunnat Et stallig ansttillnino· 

~__, b' 

ofta enelast i brist på an nan försörjn ing s~in chts till skepp i:i
gossekåreu. 

Skeppsgosseal'clelningame i Stockholm och Carlsimma stå 
hvar under sin uhef och lyda llvad utbildning ocl1 öfuingar 
beträt'fa dirokt under >> Lnspoktören för fiottans öfningar», i öf
riga afseomlen umler verlc~rbörande stationsbcfäl hafvm c. ] [ \·arj e 
afcleluiug ti lldelas för si n utbildning afseeld fivtanllo nwtcricl. 

J!'ö r att icke onödigtvis öka hchofvet för fiottans beman
ning vi<l mobilisoring odorclorlig personal afsos iil<lsia ftrgån
gens skeppsgossar till tjänstgöring för ntbil dn i ng ~L do större 
~tricbfartygon, uucler hvilkon tid deras lämpligh~-t l:ör intriide 
a do olika yrkosgrellaril<t pröfvas. 

Efter <lenmt tjänstgörings slut fördelas gossnrna, sodan 
mogenhetsbetyg för karlskrifning erhiilliti:i a[ vederbörande fnr
t.):gsbofitl , o[ter häg och [allonlwt t't sjömansidrons yrkcsaf<lol
Ulllgar eu li gt nr stationsbofiilllQ[varon lastställd plan . 
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Pärsta året:') 

rlan för 1/ __ ao; 
10 4· 

skeppsgosse- 1Gj5_t5/a
utbildningen 

skeppsgosseskola ocb exercisskola i lam1. 
Utbildning ombord å i skärgården förankraclt ka-

sernfartvo· tilldeladt ett minc1re skeppsgosseöfnings-
" b> 

fartvo- och erforderligt antal rodel- och segelbåtar 
• J b 

(minst en båt per h varannan instruktör o uh per 
]war 20:e skeppsgosse) samt med idrottsplats i lam1 . 

And m (event . tredje) året: 1) 

lj _ 30/ 
10 1• 

'"/ _ 15/ 5 u· 

Lika med första året. 
Expedition i hem lands farvatten ~L större skepps-

gosseölningsfa r ty g. 

Si.-da (tredje event. fjcinle) äret :1
) 

1;'
10

_ BOj 1. JGxpedition till uftägsnare farvatten å större skcpps
gosseöfningsfartyg eller, om dessa fartyg på gru~1d 
af otillräcklig sjövärdighet icke befinnas härför 

lämpliga, å långresefartygcn. . 
15j

5
-till eskadcröfningarnas början. Utbildning vid statwnen 

i infanteriexercis, skjutöfningur och båttjänst, spe

ciellt ångslupstjänst. 
U n der eskaderöfningarna. Fördelade till tjänstgöring om bord 

å samtliga till eskadrarne rusktele fnrtyg (utom tor-

pedfartygen). 
De o·ossrn, hvilka under andra året visa sig så pass fy

siskt" och ~sykiskt mogna, att de förväntas kunna karlskrifvus 
efter enelast 3 års skeppsgossetid, utgå redan tredje året på 
expedition till aflägsnare farvatten och följa, så vidt de n;1der 
långresan motsvarat förväntningarne, äfven därefter Slsta arets 
utbildningsplan. De, som däremot icke visat sig mogna att 
kommenderas till eskadrarna, sändas den 15 maj ut på ex-

*) Tiderna 1 j5- " j" och 10/o-- 30 jo ufsos för riggningsöfningar, ut- och 
afrustning och tjänstledighet. Umler tiden '"/t2--6/t moddelas julpenms
sion för i land varuncle skeppsgossar. 
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pecl ition med skeppsgossefurtygen i l10m lands furvatten och där
efter ånyo å långrcsefartygen, o. s. v. 

De, som icke under 4 år kunnat tillgodogöra sig utbild
ningen, så att karlskritning kan ske, afskedas, för så vidt icke 
sjukdom eller andra omständigheter föranleda medgi[vandet af 
ytterligare ett års pröfvotid . 

Beträffande de praktiska öfningarnc lägges hufvudvikten 
på båttjänst, semaforering, riktnings- och förberedande skjutöt
nin gar mecl kanongevär och tubkanon samt idrottsöfni Jtgar. 
För bed ritvande af ofvannämuda förberedande skjutöfningar 
med artilleripjäser förses såväl kasern- som öfningsfartygon 
med härför erforderlig materiel, och riktningsöfningama afses 
börja redan första hrct. Dc som visa sig sakna skytteanlag 
erhålla i stället för sistnämnda öfningar en gmndligare utbild
mng i signalering. 

Sjömansldren'!') fördelas i land i divisioner och torpeda f- Indelningoch 
delningar och förliigges tillsvidare rörslagsvis sålunda: förläggning 

a[ manskaps-

J :a 
perhoten 

3:e 
Svea;';"'') 

c'i Cnrlslcr·ona station: 

divisionun afsedel för bemanning af "han , 
och Manligheten äfvensom Oscar H; 
di visionen afseeld l ör bemanning af Göta, 

Vasa, Tap-

Thule och 

kryssareelivisionen afseeld för bemanning af kryssame 
(innan kryssames antal uppgått till i3 , sammanslås 3:e och 
kryssaredivisionerna till en division); 

Carlskrona positions-(fartygs) division, afsedel för beman
ning al l'ör positionsförsvaret afsedcb 2:a och ö:e klass pansarLå
tm- samt b a Uongfartyg; 

Carlskrona torpedafdelning, afseeld för bemanning af clc 
jagare, undervattensbåtar och torpcdbåtsdivisioner, som tillböra 
stationen; 

"') På sjömanskåron~ <livisiouer och afdelningar placeras iifvou re
spektive di vision ollor afdelning tilld_elade värnpliktige. 

''"'') \rid eventuell förflyttning af fartygsförband från on station till 
en annan förflyttas lifven för detsammus bemanning afsedt manskapsför
band. 

förbanden i 
land. 
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å Stoclrlwlms station : 

2:a divisionen, afseclr1 för bemanning aJ Oden , Dristig
hete n, Thor och Niord; 

Torpedkryssaredivisionen afseeld för bemanning af tor

pec1kryssarne; 
Stockholms positiom.;-(fartygc;) tlivisiou afsedel för heinan

uing af [ör posisionsförsvaret afsedela 2:a oeh 3:e klnss pan

sarbåtar sam t ballougfartyg; 
Stockholms torpeclafclelning, afseeld för lJemanning a[ de 

jagare, undervattensbåtar och torpodbåtsclivisoner, som tillhöra 

stationen. 

J'lan för lecl- Divisionschefen ordnar och leder un<1er stationsboEäl ha[-
ningcn af varen den ekonomiska tjänsten och um1er inspektören för flot-

tlen ekono- . · b·j -1 · " 1· · · t.llll ·1 l f . ... tans öl mu o·ar ut 1 on m gen at c 1 Vlswnen 1 c o, at persona a 
m1ska tJan- "' . 
sten och öf- såväl stam som bovärmg. 
ningarnc vid Beträffande divisionen tilldelad flytande materiel (stam-
förbanden fartyg, skolkanon båt, ängs l u par och segelbiUor) äger d i visions-

land . chefen sttilla sig till efterrättelse af vederbörande varfsehe[ 

meddelade föreskrifter. 
Aldste divisionschefen å stationen uppgör i samråd med 

öfriga divisiouschofer förslag till öfningsschoma, disponeranclet 
af stationens exercis- och utid erv isningslokaler och geme 11 sam 
öfningsmateriel. Förslaget granskas b vad beträffar diqJOno
ranclet a[ exercis- och undervisningslokaler af stationslJefälha[
varen och öfverlämnas därefter till inspektören för flottans öf
ningar för fastställelse. 

Di visionschefen biträdes i uHörandet n E sina tjänstoå1 ig
ganden af divisionsstaben (divisionsadjutanten och, där sådan 
enligt moh.-tab. företinnes , divisionsintondenten) . 

Om enligt mob .-tab. utsedd chef för viss taktisk division 
på grund af annan tjänstgöring m. rn. icke kan afses såsom 
chef för divisionsförbandet i land, förordnas den äldste dispo-

- 27 -

nible fartygschefen iuom divisionen under namn af divisious
befälbafvaro såsom bans ställföreträdare. 

Unrler divisionschefen hanclhafves ekonomien af en af 
elivi sion ens kaptener. Denna kapteu, som bonämnes ekouomi
kapton, är tillika chef för divisionens depot, då divisionens far
tyg äro l>emannaclo. SjäU tillhör ekonomikaptenen divisionens 
ersättningspersonal och leder Ull(lor oxoreiskaptone11s (se nedan) 
sjökommendori 11g ä f ven ut bild n ingen vid divisionsförbandet 
( clepoten) i lamt 

Såsom äldste instruktionsofficer tjänstgör elen äldsLe af 
öfriga divisionen tilldelade kaptoner und er namn af exercis
kapten. l fnder exerciskaptenen tjänstgör som ledare af den ar
tilleristiska utbildningen inom divisionen en af elivisionens ar
tilleriofficerare (A. 0.) och för utbildningen i signaleringstjän
ten arsos antingen elivisionsadjutanten (flaggadjutanten) eller 
ock en a[ navigeriugso[ficerarua som signalofficer . f-lom bi
trärle till ekonomikaptenen oJses en af divisionens fartygsin
tend enier eller, då bosättningslistan icke upptager fartygsiuten
dent, af dopotafdelningens förrådskonstapeL l·~konomien föres 
inom hvarje division fartygsvis med bitrii.de a[ respektive redo
görare.. 

Allt elivisionen tillhörande bohil"') och underbefäl, hvilka 
icke äro till anuan tjilnstgöring kommetHleradc, fördelas så 
vidt 1nöjligL i öh·erensst~lmmelse m ed mob.-tab. till såväl cleu 
ekonomiska tjäi1ston som till utbildningen vid divisionsförban
det i lnt1ll och om1Jor<1 å stam- och skolfartygen . 

Vid torpedafdol i1iuganm tilliimpas hvad ofvan sagts rö
ramle de större fartygens divisionsförband. ;~ldste disponible 
torpodbåts<livisionschefen (jagarochefen) fullgör här <livisions
chefs Yid de större fartygsförbauden åligganden och afgil'ver 
till stationsbefillhafvaren förslag till ekono mi- och exerciskap
tener, till artilleri- och signalof!ieerare m. m. Jör torpedafdcl
ningen. 

''' ) En ar divi~ionens fartygsingenjörer leder eldare- och bandtverks
personalen~ yrkesutbildning. 
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Di visionernas man:;kap i n logeras dels om bord å d i visions
fartygen (där så på grunll nJ årsticlen och fartygen:; mohiiise
riiigsbereclskap låter sig göra) dels i stationens kasemor enligt 
a[ stationsbofällwfvaren fastst~Lllrl inkasornering:;plan . 

Kaserntjänst, stationsvakt.göring, ordonnanstjtinst m. m. 
ordnas af stationsbel'älliafvaron. Rtationsvaktgöringon bestri
des turvis por vecka af befäl , underbefäl och manskap !'rån 
v iss elivision (torpo<la[dolning). :-ltationsbel'älhafvarmi bost~im

mor vaktstyrkans storlok; kom menderingen skor från restJek
tivo division eller torpo<lnl'rlolning enligt af exerciskaptonen upp
gjonl t och u f elivisionschefen l'aststiil Id t kom mcn<leringsl'örslag. 

l rtbil<lningon Yi1l manskapsförbanden i laml sker <lols yr
kosaf<lelningsvis , <1ols fartygsvis såväl iland som ombord å för
banelons stam- och skolfartyg. En del öfningar i ht~~d si1.som 
gymnastik, skjutningar mod handvapen, infanterioxorcis, i<lrotts
öfningar m. m . äfvensom n tbilclni 11gen af vissa .Yrkesgrenar 
inom okouon1i- or.;h haudtvorhnfclelningarna afses dock att nt
l'öras gomensamt för två, tloro eller alla elivisionemu tillhönul
de manskap. Manskapet från <lo olika förbanl1on skall, så viclt 
erforderligt är och sig göra låter, äfyou vid o[vannämncla ge
mensamma öfniugar lodas af sitt eget befäl och nndorhel'äl. 

1\i grum1 af lwacl ofvan föreslagits, blih-a kårchofs-, skol
chefs- och kompanichtefsinstitutionerna med undorly<lalll1e obc
h öfiiga och afses att im1mgas, hvaremot stationsbofiilha l\·arcn 
tilldelas on stab mod stabschef af r egemeutsofficors grad, 3 
utlj. u tanter, l sekreterare, l stations intendent och l reo·istrator 

' b 

j ii m to erforderlig öfrig exped itionspersonaL 
Denna ökning i stationschefens stabs- och oxpoclitions

personal motiveras genom don afsevärda ökuingon i do löpan
de oxpeditionsgöromålon. 

Inom divisionerna förc1olns manskapet å följande afdel-
mngar: 

artil loriafclcln ingen , (matroser), 
~gna~ » 

ekonomi- (ekonomister), 
elclareafclelningen och 
handtverksafdelningen. 

Dessa afdelningar uppdelas i korpralskap fartygsYis. 
li \'arjo rliYision uppsätter on depotafdelning afseeld att 

upptaga Jör elen ständiga tjänsten i land vid clepoten och för 
utbil<lnin g af i land kvarlämnacH manskap erfonlerligt under
befäl samt annan divisionen tillbörande ersättnings- ocb reserv
person al af så väl stam som beväring. 

li'ör hvarje elivision uttages l'ör väbel- och kasorntjtinston 
erforderligt antal 1 :a klass sjömän och uuclerofficerskorpraler. 
För Yäbeltjänsten skall enelast sådant manskap uttagas, som 
härför visat fallenhet, och som samtilligt synes mindre lii.mpadt 
för tjänsten inom elen yrkesgren, å hvilken utbildningen skett. 
Ombord tjänstgöra de för viibeltj ti.nst uttagna ä l'von såsom 
durksbefäl och i land placeras desamma ii depotafdelningon. 

Inom torpe<lafdelningama utgöres manskapet af: 
torped matroser, 
torped eldare, 
torpedhandtverkare och 
ekonomister. 
1\Janskapet fördelas dels å divisioner till lika antal som 

torpecl båtsdidsionerna, dels till jagare- och unclonattonshåts
besätt uin gar och dels å en clopotafdelning upptagande förutom 
ersättningsmanskap m. m. för utevarande torpedfartyg äfven 
elen för de större fartygen afsedela torpedpersonalen. 

Viibcl
tjHnsten. 

'\{ans kapets 
fördelning 

v id torped-
afdclnin-

garnn,. 

Skeppsgesseafdeluingarna tilldeladt manskap tillhörande Skcppsgosse

sjömanskåren ö[verföras under sin tjänstg(iring vir l skepps- afdelnin

gossekårcn från vederbörande di vision till stationens skepps- garna till de-
- ['J J - htdt manskap gossea oe nlllg af s jömans-

kåren. 

Utom ofvanniimn<la divisioner och afclolningnr tillhöran- Varfsclivisio-

do sjömansidren uppsättes vid hvarje station en umler varfs- ncrna. 

chefen lydande varfsdi vision hestiiendo af månads- och daglö-
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nare. Ehuru således vadsdivisionerna icke tillhöra SJomans
kåren, afses desamma att delvis rekryteras diiri[rån, ph så sätt 
att för tjänsten ombord å flottans stridsfartyg mindre lämpligt 
men dock fullt arlJetsdu~ligt folk, speciellt uttagna blan(l äldre 
välmeriterade matroser, ekonomistor, eldare och halllltverkare, 
öfvortlyttns från sjömanskåren till vadselivisionerna för tjänst
göring i sjöreservon, ombor(l tt varfvens srnå[artyg, vid verk
städer och förråder o. d. , såsom seelan gammalt varit bruk
ligt, ehuru vartven därvid ofta nog fått mottaga mimh·e ar
betsdugligt och stundom äfvon icke väl meriteradt folk och 
sålL<nd a påtvingats icke ondast baHinvalider - för ett mindre 
antal af hvilka ju dock varfven biHtro ån någon annan flot
tans institution torde kunna bereda lämpligt arbete - utan 
hvad värre är, äfven alkoholister m. fl. från sin tjänst vid sjö
manskåren långt ifrån väl meriterade personer. 

Vadsdivisionerna tilldelas äfven erforderligt antal värn
pliktige militärarbetare, hvilka inkallas i tvänne omgångar 
(förslagsvis januari-oktober och mars - december). 

Härmed afses att året om hafva tillgång å värnpliktige 
på varfven och största tillgången under do tider mesta arbe
tet ifrågakommer . 

Vadsdivisionernas n:mnskap afses äfven förrätta hand
räcknings- m. fi. arbeten å stationerna utom varfven. 

Från sjömanskårens divisioner och torpedafdolningar kom
menderas äfven manskap till utförande af arbeten å varfven , 
då sådant är erforderligt och kan, utan att verka störande å 
sjömanskårens utbildning m . m., lämpligen ske. 

och tjänst
barhetsklas- och 

Matrosardelningarnas personal utgöras af artilleri-, signal
torpedmatroser fördelade å fyra tjänstbarhetsklasser: 

ser inom 
matrosafdel

ningen. 
Uttagning af 
specialister 
inom yrkes
grenarue å 
matrosafdel-

ningen. 

lättmatroser och rekryter (af rekrytklassen), 
2:e matroser (af 2:a sjömansklassen), 
l :e matroser (af l :a sjömansklassen J och 
2:e artillerikonstaplar, 2:e styrmän och 2:e torpedbåtsmän 

(af underofficorskorpralsklasse1l), 
hvilka efter genomgången artilleri-, styrmans- eller torpedklass 

- Bi--

i underofficersskolan kunna befonlras till underofficerare såsom 
artillerikonstaplar, styrmän oeh torpedbåtsmän. 

Bland artilleJ'·imatr·oscrna') uttagas skickliga skyttar till 
kanonkommendörer viLl stridsfartygens artilleripjäser. 

'l'orn- och statiouskorpralsbefattningarna ombord bostridas 
af artillerimatroser. 

Bland si_qnalmatroscrna utbil<las en del [ör mintjänst 
och en del lör telegraftjänst. 

Minbranschen omfattar: 
handminering och anor<lning af spärrningar, 
kontraminering och sYepning, 
sprängning af stängsel, broar m. m. (sprängtjänst) samt 
stångmin tJänst. 2) 

'l'elegrafbranschen omfattar : 
gnist- och vanlig telegrafering, 
anordnande af telefon- och telegrafförbimlelser samt 
skötande af strålkastare. 
Alla signalmatroser utbildas signal- och styrmans-

tjänsten. 

För bevakningstjänsten så väl om bord som utom fartyget 
afses hufvudsakligon signalmatrose-r al minbranschen, för sig
naleringstjänsten om bord a f ses företrädesvis signalm a troser af 
telegrafbranschen. Bätstyrarne uttagas bland minbranschens 
ocb signal mannen blancl telegrafbranschens signalmatrosor. 

Af signalmatroser uttagas på fri villighetens väg erforder
ligt antal till ballongt:jänsten. 

Bland torpcdmatroscrna 1
) uttagas skickliga kanon- och 

torper:lskyttar till pjäs- och tubbefälhafyare. Öfriga torped
matroser utbildas särskilclt i sprängtjänst (so mintjänstbranschen 

') Skeppruestaten affies försvinna. De som besitta sk.intskicklighet 
rned snabbskjutande kanoner placeras ,l artilleri- eller torpedafdelning, 
öfriga, så framt de härför lämpa sig, å sigmtlafdelningarnas minbransch. 
Skeppareuppbörden fördelas å styrmans· och timrnermansuppbörden. 

2
) Återinförandet af stångminan som ett fruktansvänlt vapen mot 

Och ett utmärkt skydd för undervattensbåtar, synes snarast möjligt böra ske . 
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under signalm atros), skötande af strålkastare och anordnande 
af telefonförbindelser . 

Alla torpedmatroser utbildas i signal- och torpedbåts
tjänst. 

A[ torpedmatrosorna uttagas på frivilligh etens väg för 
tjänsten å une lervattensbåtarna erforderlig matrospersona l. 

EkonomiaE- 1 1~konomiaffl elnittgens perso nal ntgörcs a[: 
clelningens Sjulcvård8pcrsonnl bestående af: 

yrkesgrenar. sjukuppassarc, (af rekry tklassen) , 
2:e sjukvårdare, (af 2:a sjöm.-klassen), 
1 :e d:o (af l :a d:o ), 
2:e sjukvärdskonstaplar (af und.-off.-korpralsklasson), 

hvilka efter genomgången ekonomiklass i underofficersskolan 
kunna befordras till underoHioers grad såsom sjukvårdskon
!"taplar. 

JJfesspcrsonal"'), bestående a[: 
uppassare (a f r ekrytklassen) , 
~:e messmän (af 2:a sjöm.-klassen), 
l:c d:o (af l:a sjöm.-kla. ·sen), 
hofmästare (af nm1 .-off.-korpralsk1assen), 

hvilka efter genom gången ekonomi-(väbol-)klass i underofficers
skolan kunna beforch-as till uncleroUi.cers grad såsom ekonomi
konstaplar (väblar). 

Kökspersonatx· 1
'), bestående af: 

kocksbiträden (af rekrytklass), 
2:e kockar (af 2:a sjöm.-klass), 
l:e kockar (af l:a sjöm.-klass), 
köksmästare (af underof(i corskorpralsklass), 

hvilka efter genomgången ekonomiklass i underofficersskolan 
kunna befordras till underofficers grad såsmn kokhusundcroHI
cer·are, uppbörds- och tillsyningsmän vi(l staticH1eruas matin
rättningar , o. d . 

*) l<'ö r officerarnes mathållning och nppassning ombord afses att vid 
behof jiirnväl kunna förhyra civil stwiil köks- som messpersonal oeh bland 
messpersonal äfven barberare. (Sc Bil. I.) 

**) Kockarne utbildas dels till skepps- clcls lill behdskockar. 
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Förrädspersonal beståonde af: 
förråd suiträdcn (af rekrytklasscn), 
2:e förrådsmän (nJ 2:a sjöm.-klasscn) , 
l:e d:o (af l:a sjöm.-ldassen), 
2:e förrådskonstaplar (af unclerofficerskorpralsklassen) , 

hvilka efter genomgången ekonomi klass i underofficersskolan 
kunna befordras till uncleroLficers grad såsom förrådskonstaplar 
och redogörare ombonl och vid divisionsförLanden i land . 

Musikpersonal beståonde af: 
horn blåsare (af rekrytklassen och extra skeppsgossar), 
2:e musikanter (af 2:a sjöm.-klassen), 
l: e d:o (af l:a sjöm -klassen), 
musikkonstaplar (a[ underofficerskorpralsklasscn), 

hvilka efter genomgången hoboistklass i uudcrofflcersskolnn 
kunna bcfonlras till uncl crofGcers grad såsom hoboister . 

Sjukuppassare, uppa ssar e i undcroffi.corsmossarne, koe;ks
ocb förråd sb iträden uttagas hufvudsakligen bland värnpliktige. 

Yäbclp ersonalen utgör en nr andra yrkesgrenar utbruten Viibelper
personal för upprätthållande af ordnings- och polistjänsten om- sonalen. 
bord och i land. Väbelpersonalon tillkommer dessutom, sii.r-
skildt hvad beträffar rekryterna, utbildningen i militära skyl-
digheter och infantericxercis. Huru denna personal uttages ii.r 
förut angifvet. Väbelpersonalen utgöres af: 

skeppskorpraler (af l:a sjöm.-klassen), 
väblar, batteri-, trossbottens- och kasernv~iblar (a f und er-

o fJlcerskorpralsklasson ), 
hvilka tillse ordningen såväl ombord å fartygen som i lan<l 
inom divisiom::förbanclet, clii.r <1e tjänstgöra i stället för m1\'a
rancle kompani- och kasern- m. fl. korpraler och kasernuudcr
befäl. Yitblarne kunna efter genomgången väbelklass i. undor
officersskolan befordras till underoff-i cers grad , (fartygsyäblar). 1) 

*) Denna benämning afses rrtt rrnvilll(las i-lfven i land , clii r fartygH
Vllbeln niinnrr~t svrrmr för di scip lin och m·clning hos den vi< l di visimmför
bandet i nkaHernenttle delen rr f (artygRbeHiltt ni n gen. 

T'idshift i Sjöviisendet. 3 
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Eldarepersonalen utgöres af skeppsoldare och torpcd-
oldare för(l elado å fyra tj iinsto<lrheLsklussor: 

eldarerekryter (af rokrytklasson) , 
oldare (af 2:1l. sjöm.-klassen), 
c1(1arokorprnlcr (a[ 1 :a sjöm.-kbsson ) och 
mask i n korpral er (a[ uncl.-oii.-korpralsklassen), 

h1·illm efter genomgån gen maskini stkla ss i mHleroffle:crsskola n 
k u n n a l 1cfonl ras t i Il mask i nnnderofflecmro ( nwski ni s lo r). 

Hancltvcrkspcrsonal on utgöres nf:''') 
vaponsmotlor, torpe<lha nrltYorkar o, timmermän och mon

törer (elektriska), J'iinl elade å fyra t jä nstbar!Jetsklasscr: 
lärlingar (n[ rokrytklassen) ; 2:o och l:o klass vapensme

der, torpedhancltvcrkare, timm ermän och montörer (af ~:a O(;h 
1 :n sjöm. ·klassema) samt 2:o rustm ästare, 2:e torperlmiistaro, Lim
m ennästare ocl1 montörmästare (a f' nnd. -o iT. -korprul sklas:;o ii) , 
ll\·ilkn e fter genomgången lwncl t\·o rksklass i uncl cro f'li cerssko!a 
kunn a hel'orrlras t ill und omHi ce rs gra(l si\.so m: rustmästare, 
to rped ni i.is t a re , kv,trtorsman och elektriker . 

Iln Cv udd,:a· De som liittmatrosor karl skri[m1 skeppsgossnmo (<l. , .. s. 
u-en af nLbJld· .l . 't ., t'll 'Il . t l . l ". o (o SOlll liL ·agiLS 1 arti en -. orpoc- oeh s1o·nn matroser) kom-
nln O'en R o·an o· , , . b 

. '"'
1 1 

... 
1
" " mon• leras el ter oskaderöl mnsrarnas slut fr ån eska<1orfartyo·en V l l or Jan · u · • o 

den i laml (j itmför >> skeppsgosseutbildniugen ») ombor(l å långrese[art\·gen 
oeh ombord (s:\ snnrt ske kan bör härför afscs 2: ne kryssare) ·!'ör expe(li

srunt hn[v ud · t ion till aflägsnare farvatten under november- april. 
vilkaren för ]) f t . 1. f o 1 l ·1· · , . . essa ar yg oemannn.s a a < csamma mo Jl lsonno·s ~~om-

betonl ran m· b . monrleraclt stammanskap oc:h , i stäl let för i kriO"shcsättnino·s-om SJomans· . . b b 
Jdren . lJ storna mgåCll(]O \·ärnpliktiga, Hi' ofvanni.i.mnda lättmatrosor 

samt evcntuelt (se skeppsgosseutbi ldningen) af äldsta årgån
gem; skeppsgossar. 

Efter slutad expedition å långrosefartygen kommenderas 
lättmatrosorna till rospekti ve artilleri-, torped- och signalskolor 

*) St>gelsönJ nJ arne tillhöra icke Hjiimansk:hen , men ä ro mitn:vl~ · 
Pll e r daglönare med ~ky l <li g l• ct att tjilus tglim ombord ~t •le ~Wrrc riggade 
ö f n ingsbrtyg<m. 

och förclehli:; uärpå sftso m 2:a klass sjömtin å stationornas di
vi sion er och torpeda[d clningar. Af 2:a sjömunsklassens matro
ser kommonderas do, som för vintorn icke äro sjökommondo
rado, till genomgåonde a[ on in struktörskurs vid respokti ve 
divi sioner och torpoda[delning å stationen unel e r november
april. 

Öl'rigt fr tw skopt1sgosscki\ron karlskri[vet ii, [yonsom genom 
kontrakt vid sjömansk[tron ansläldt nwnskap placeras omedel
bart efter karl skri[ning ollor antagning ii viss division eller 
torpcda!'Jcln i ng, där utlJild ni n gen skor tillsam mans me(l <lo 
värnpliktiga, dels i lniHl ocl 1 ombord [t respektive s tam- och 
skolfartyg (skoltorpoclbåt), <lels å elen rustade vintonlivi sio ii en 
och å so m maroska(l ram n. (so ö[n i ngsplanon). 

U varje l' rån skeppsgosse kår en icke n tgfu1go n rekr\'ts [ör
sta militä nt utbiltlning vid slationen i laiHl oeh om Lord [t stam
eller skoUnrtyg afscs oml"atta on till a[ omkring 2 mltnaclor . 
D essa rekryte r, hvillm för on tid a[ minst -l- ltr antagas genom 
vederbörande di ,·is ionschel's för sorg, kunna instä llas i tjänst 
året om efter rederhörand e beftllhafvares lJepröfmmle, \lock af
ses antagningen i rogel sko mod intriitle i tjioin st omkring don 
l november (ol' tor flyttningsticl on å hösten), från lwilken (Jag 
anställningstiden räknas. El'tor 2 års tjänst a[sos rekr.l'tutbikl
ningon i r egel vara nfs luta(l och rekryten lnwna befordras till 
2:a k lass sjömaiL 

För att kunna bofonlras till l:a klass sjöman fordras, för
utom vissa LJ otyg frc't11 praktiska skolor och utbildningskurser, 
on tjänsteti<l i 2:<-1 sjömausklasscn a[ minst 2 ltr , h vura[ miust 
12 månader om bord. 

För att kunna hofordras t ill undero Uicerskorpral [ordras 
förutom \·i s::;a betyg från praktiska si<O lor och utbilduingskur
ser en tjänstcti<l af 7 år vid sjömauskåren, 2 är i l:a sjömans
klassen och däraf minst 12 m ånader ombord. 

För att kunna bcfonlms till unrleroHlcer å stat l'onlras 
att m ed gotikända betyg ha[\·a genomgatt uneleroffi cersskolan 
och att ha[va en tjänstetill som uncl oro l'ficerskorpral å sam ma 
stat af minst 2 är, <lära[ min st 12 måna(ler ombord . 
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För all hefonlran fordras betyg från Yederbörande befäl
hufvare (fartygschef) att den till uofordran föreslugne fyllor 
hi\rlör erforderliga betingelser. 

Dc vilrnplik- Yärnpliktstiden förutsättes att, innan nuvarande öfver
tigas in~till- gångsperiod gått till ända, hafva utsträckts till ett år utom för 
lc l;;etulcr, ']'t.. b t i"· l .11 J t d . t"]] l . t " o ... .. . mi 1 nrar o are, · or lVl <a ne , me ms a o se 1 vu o1l"lgangar tpnHtgon ng 

och rnllfö- (omkring den l januari och den l mars) torde vara för tjän-
ring. sten lämpligare att bibehålla 10 månaders tjänstetid . ') Inryck

ning afses Iör samtliga öfriga värnpliktiga vid flottan sko den 
l novcmhor (el. v. s. mod hänsyn tagen till Hyttningetiden å 
hösten). 

Den förRta 
uLhildnin

gcnH omfatt
ning. 

Samtliga stationens värnpliktiga öfverlämnas af boYiirings
bef'ällw[varen till respektive munskapsförband i land enligt af 
stationsbol'tdhafvaren fastställd fördelning. 

De värnpliktiga rullföras uoga inom divisionsförbamlen 
särskil1lt beträffande användbarhet vid mobilisering. Eulloma 
kolllplcttems efter fullgjord frodstjänstgCiring genom af bovä
ri ngsbobllw f\·uron lämnalle kvartals uppgifter. 

Utbildningen sker såsom ofvan nämnts tillsammans med 
stan1 rekryterna. 

i\Iilitilrnrbetare m. A. för varfs- och stationstjänst afseelda 
vämpliktiga rulll'örns ondast hos beväringsbefällmfvaron och 
tilldelas varl'~clivisionernas afdelningar (varfsdepartomenten) en
ligt uf Yarfsehofon fastställd fönlelning . För dessas rullföring 
orl'o1'!1orliga uppgifter erhåller beväringsbefilllm[varen friin ve
clerLömncle yarfsclepartemen t. 

Beträlhnde elen första utbildningens omfattning framhal
les särskildt: 

att I!Vrujc man af stam och bcvä!'ing skall doltaga i g,\'111-

nast ik och iclrott.söfningar samt erhålla utbildning i militära skyl-

''' ) :\led klnRyn till den mer enformiga och mindre upp[ostmndc 
!jiinH!göring. ROill ];an komma militärarl.Jetarnc jiln1förda med öf ri ga värn
pliktiga till del, ;;_vnes llct llfven vara riilLvist aU något afkorta tjiinstc· 
tillen för dc,;ammt1. 
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digbeter, i infanteriexercis utan vapen, i J·iktningsö(ningar med 
artilleripjäscJ·-x) och i båttjänst, sam t 

att hvarje man af stammen bör utbildas i semaforering. 
Däremot torde utbildning med huggare saklöst kunnn 

bortfalla. Det synes nämligen vara viktigare - ;:;pociellt [ör 
torpedeld are -- att kunn a sköta sig i båt och meddela sig m od 
se rnafor, än att utbildas för ett. vapen, som för hela sve1\skn 
Hottans personal sYnes vara absolut obohö[!igt. 

I ställ et för don otympliga huggaren , som enelast ökar 
spliutn1 atoriolon om Lord å våra l'art~· g, torde karbi non böra 
försos mod sabolbajonett. 

Uttagna skickliga karbinsk\·ttar synas liimpligon böra ut
märkas medelst särski ld Jistinktion å uniformen, förslagsvis 2 
karbin er at röclt kläde anbragta i kryss å lifplaggcns vilnstra 
underarm. 

Doltagande i riktningsöfningar mod artilleripjäser afsos 
uppl1öra så snart olämplighet för vidare utbildning utrönts . 

Uoklärlna!.l , naturaunderhåll oeh inkvar'Lcring eller ersiitt- .\flöning;;för
niog härför iiJvensom uppbörds- och uppmuntringspenningar :n>u.tcr, ;;om 

d l el l o 1· .. Il l l .. l n t n J u ta~ y 1 d samt y <a rear v o o a sos utga en 1gt nu ga n n< e Je~ tam me ser. · 
Hjönmns-

kii.rcn. 
l.Iånadsn(iöniug('n beräknas m od hänsyn icke ondast till 

l\lånad~aflii-
t]'änstburhetskluss utan äfven till tJänstotid och sjötill och ut- · 111ng. 
göres a l' : (f-.:e Hi l. H.) 

fnst lön, som utgår m ed samma belopp till alla i110m 
samma tjänstbarhetsklass och lönegrad , Iörslags\'i s nted ~0 , 1:2 , 
lO och 5 kronor por månad; 

tjiinstetidstillägg, som l1 t går lrån och m O<l i ngi'tngen af 
femte tjänsteåret - första rekapitulationsi'tret för det manskap 
som anställts [t moclgifna kortasto anstiillningsLi1l modelsL kon
trakt - mocl 6 kronor, från och mod (i:o året mod G krOJlor, 
o. s. v. intill '20:e och följanrlo tjänstoå r med 20 kl'onor, nllt 
per m ån ad ; sa m t 

sjöticlstilliig,q, SOJll Utgår med l krona por lllttlHtLl oJ' ter 

*) Den ti.d och deL arlJete, som nu nedlägge~ l'ör nthildning i kar· 
binskjuttling, synes !Jöm bet>•d ligt inskränkas. 
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ett års sjötid ·i') 2 kronor efter två års sjötid , o. s. v. intill 20 
kronor efter vunna 20 års sjöticl. 

Dagaflöning. Dagaflöningen beräknas mod hänsyn icke ondast till tjänst
(Se Bil. IL) barhetsklass utan äfven till tjänste(luglighot och till den risk , 

som vissa tjänsteför rättningar anses mecHöra, och utgår i land 
inom de tJe högre lönegraderna mod tviinne olika belopp, den 
lägre dagatlöningen förslagsvis med resp . 0,60, 0,50 och 0,40 
kronor till den som har lägre betyg än 8 i tjänstbarhet, don 
högre med resp . O,so, O,Go och O,r;o kronor till den , som har 
8 eller högre betyg i tjänstbarhet*''). Dagatlönin gen i 4:de 
lönegraden utgår i land med oförändrndt belopp , el . Y. s. med 
0,30 kronor. 

Dagaflöning ombonl (sjöaflöning) utgår mod 150 procont 
af dagaiiöningen i land , d. v. s. den högre sjöaf-löningen utgår 
med resp. 1,20, O,ao , 0,75 och 0,{5 kronor , el en lägre med re
spektiYe O,uo, 0,75, 0,50 och 0,45 kronor por clag. 

.Fö rhöjd sjö- Förclubblacl sjöa(lön ing utgår å Iart,\·g på expedition i 
aflönin g Lm- h emlands farvatten och norr om lat. N 60° under december 
der vinter - --februari. 

expeditioner T l l bl d ... (/" . t o t 'll l . .
1 

... ..' rcauJ a SJOCtf&Ouzng u gm 1 . 1var]O 
v1c tJtmstgu- . . . . . 

man, som under 
nerldykni ng me el ring i ballong dygnet deltagit 1 uppst1gnmg 1 ballong eller 

och ~~ under- unclorvattensb ~t. 
vattenshåt. 

Till artilleri- ocl1 torpedmatroser 'm ed ådagalagd framstå
S ~ryttetill äg~ ende skicklighet som kanonkommendörer och torpocHubl.Jof: i:il-
tJll artJl!en- l f o 7. 'ZL.. f t kl .l 'JO l() l H L vare utgar M!Jltctz agg a · ro . asöor mec res]J . ~ , oc 1 
ocl1 torped-

matroser. 5 kronor por månad till begränsad t anta l och enligt särskilda 
bostäm1nelser. ''' ''"1

') 

''') Vid ber liknin g af sjötid [ör erh ållande af sjötidstillilgg ingå r ljilnst
göri ng som eldare (maskini st), kock (köksmäs tare) oclt messman (ho[mä
stare) ombonl å alla flottan R fartyg och tjänstgöring iifven i andm befa tt
ningar ombord å torpedfart\·g (umlervattensbåt) oc ll ballongfartyg m ed tjän
steti(lens dubbla värde. - Krigstjänstgöring räknas dubbelt mot freds
tjänstgörin g. 

''"'' ) Vid fö rsta in träde i sjömanskåren e rhålles bet~'get G, vid npp
fiyttning i högre tjänstbariletsk lass och Lefonlran till underofficer 
sättes betyget 7 i tjänstbarhet. 

***) Se 6:e häftet 1903. 
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Signalmalroser, elrbre och handtverkaro af uncl.-ofi.-korprals- Kompnten~-

1 f b l() l l l o t t i l! H g g. klassen , so m inne 1a va otyget oo 1 une er c e t va senas e ,~ 

åren icke lwft lägre betyg än 8 i tjän stbarhet, erhhlla. i den 
mån som kompetenstillägg bliiva lediga/''), ett månatligt tillägg 
å 10 kronor per månad unel er tji.instgöring såväl i lan(l som 
ombord. Detta tillägg bortfaller om tjänstbarhotsbetyget sän-
kes und er U. 

Den för ord ni ngons och disciplinens upprii.tthållande sär-"·\ r voden Lill 

skildt afsedela väbelpersonalen tilldelas ett visst begränsaclt väbelpenm-

antal c~rvodcn afpassacle efter deras egen pålitlighet sålunda, nalen. 

att anoclets storlek bestämmes till samma belopp som under 
månad en åtnjutna uppmuntringspenningar. Då väbelpersona-
len afse:s äfven öfvertaga kompanikorpralstjänsten i land, bort-
falla kompanikorprulsarvodoua. 

U tom ofvanståemle fasta och tillfälliga löneförm å ner ut
delas äfvon pri s för visad fram stående skiukligbet: 

till kanon- och torpedskyttar skjutpris förslagsvis beräk
nade progressivt, och så att första gången pris erhålles för 
uppnådd viss merleJpoint a[ satntliga årets skjutningar erhålles 
l O kronor, andra gången 20 kronor o. s. v. till tionde och föl
jande gånger l 00 kronor; 

till signalmatroser prmnier för framötående (lu,glighot i 
min- och sprängtjän st samt i gnisttelegra ll och anordnande af 
elektriska led ningar ; 

till alla sjömansidren tillhörande af lägre grad ~in undor
officerskorpral täftingspris i båtrodd och sema[oreri ng; och 

till alla sjömans- och underofllcerskårorna tillbörande täf
lingspris i båtsegling. 

l' ris. 

Bi ldandet af 

. 1. l l .. 1 .11 en pensions-, 
För bihlamlet af en pensiOns-, m va H- o c 1 an (e-pup1 - in valid- och 

kassa för manskapet inbeta lar kronan direkt till kassan, hvil- iinke-pupill-
-----~- kas><a för 

*) För maskinister af u nde roHicerskorpmlsklassen beridmas lwmpe- man~kap till-
tenstillägg fö r 50 p1·oeent aE antalet löner å stat. hörande 

flottan. 
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ken ställes uneler statens kontroll, för hvarjo man i nummer å 
sjömanskåren och varfsclivisiouerna f> procent af den fasta må-
nadslönen. · 

Med en sammanlagd manskapsst~rrka af 5,000 man och 
med beräkning af den fasta månadslönen till i medeltal l 2 
kronor per man utgör det belopp staten i ofvannämm1a syfte 
skulle behöfva årligen anvisa 3G,OOO kronor, d . v. s. något mor 
än hvad som med nuvarande numerär anvisats till legn. 

För att blifva delägare af kassan fordras att i l:a sjö
mans- och underoffwerskorpralsklasscrna ollor som månads- och 
daglönare vid varfsdivisioncma med motsnmwde fast afiöning 
hafva i pensionsalgift erlagt 5 procent al <len fasta måuadslö
nen. Delägare, som afgår ur tjäusteu, utan att ha[va fyllt i 
pensionkassans stadgar bestämda villkor för erhållande af ål
ders- eller invalidpension etc., återbokommcr, så framt icke 
rymning föreligger, de inhotalta pensionsafgi[tornas bolopp utan 
ränteberäkning. Vid eventuell befordran till underoU:icor eller 
motsvarande ställning inom varfsclivisionerna, som m edför pen
sion från flottans pcnsiouslmssa, återbotalas de uuder tjänstgö
ring vid sjömanskåren erlagda pensionsafgift.orna jämte upp
lupen rilnta för att tjäna som ekiperings- och bosilttningshjälp 
m . m . dylikt. 

.Farlygsrust- Huw:Jc flottan till!tö·rrmrle slridsfc~rf,IJ.tf förnisiitt c.s alf, dc'i 
ningar. delsarnma -irlcc är i tjänst eller ~meter r·eparation, lig,r;a ·i l:.s la 

(G runder för b l k 
ö[nings- er cC< s 'ap. 
planen.) Under on period af två [tr afses hela flottan, lwtul ho-

triiJfar stridsfartygen, blitva utrnstacl till doltagande i oskade r
ö[ningarna ; uugefär halfva styrkan åt·li,r;en i lämpliga taktiska 
[örbancl. 

Dessutom utrustas för en kortare tid (J:örslagsvis uneler 
eskacloröfningamas sista månad) haHva antalet af äterstående 
i.orpedbåtsdi visioner, h varigenom således on1kring tre fjärdc
delar c~f torpedbåtarna kunna deltc~ga i kri.c;.söfningarna. 
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U n der cskaderö[n i n gama skola samtliga däri deltagande 
fartyg vara bemannade och utrustade i öfveronsstämmclsc med 
b vad för mobilisering afses. Beträffande bomanningen med 
elen skilnad likväl , att bevilringon tilllli''r under utbil<lning va
raude årsklasser och att G:c klassens kadetter , resenof'f-icors
aspirauter och äldsta årgå ngens skeppsgossar komm onderats 
utöfver bosättningsli stama eller, där utrymmet icko moclgitver 
detta, i stället för Yärnpliktiga. 

Eskadcröfningarna skola !'iir kustflottan tillhörande för
band a[se on titl af minst tro måna<ler (:jnli--soptomber e1lor 
15 augusti-Hi oktober) , för positionseskallrarna tillhörande för
band minst två månader un<lor samma till. 

En division af 1:8la lclc~ss pansrwMtar skalL hållas ruslad 
i tjänst c'il'ct om. Under vintermåna<1erna januari - mars före
tager deuna elivision kortare expeditioner i hcmlaml s farvatten 
och ingår följande sommar i. kustoskadom. 

A icke i tjänsL varande fartygs förhand skall minst ett 
far tyg inom h varje elivision (el et s. k. stam hutygct) hållas ru stad t 
för porsonalens utbildning ombord. 

Dessutom tilldelas do större fartygens <livisionsförlmtHl 
lwar sin skolkanonhåt och torpc<lal'<lclningama cr[on1odigt au
tal skoltorpedbåtar (jagare och undervnttonsbiUar) för öl'ningur 
under gfmg. 

!•'ör hå< la stationernas pe rsonal gemensam ma praktiska 
artiller i-, sig nal- och torpedskolor anordnas årligen um1er maj 
-:juni onJbor<l h strids-, skolf) oeh JogomenLslart\-g. llilrlill 
komma för ol'ficersaspimn ters, lättmatrosers och skeppsgossars 
utbildning anordnade experlitioner å kadett-, l<"mgresc- och 
skoppsgosseöl'ningt>- m. (J. fartyg iiJvom:~om sjö mi'ltnings- och 
fiskerib evakn ingsexped itioner m. m. dylikt. 

"') S:'t~om :utilleriHkolfartyg Wr sn:.cbbskj niandc pjlisc r lorde l:a Idas,; 
kanonLåtarna och siir:;kiklt Edda, ulan annan iind ring lin bortt:1.gandc a[ 
fockmasten oc lt den sv:ha kanonens ersättande mml en it två i torn af 
tunn jiiruplCtt uppställda kanoner, Et en god anyiindning under iiunu 
många år. 
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l:a--!):e klassernas kaclcttc·r : 

l'lan för sjö- 1/ 5 -
1
''/ 8 . 

kad etternas 
E xpollition å kadettfartyg (kryssare) bom::mnaclt nf 
kryssarons stambosättning'') och orsiiLtningsporsonal 
i första h and från kryssared i visionen och bommn
vnrando division er, som ej skola c1eltnga i årets esk:J.
clcröfningar. 

oeh rose rv
officorspiran-
tornas utbild-
ning ·i hvad 
donsamma 
berör far-

tygs u trust
ningar och 
tjänstgliring 

ombord. 

lGj - - · 30/ 
8 ~- Prakti sk kad ettskola förlagd till artilleriskolans ö[

ningsplnts'!"!') ombord å ett för sa mma skola an
vändt kasern- eller logementsfartyg. 

Kadettskolcafdolningen ti lld elas on öfningsbrigg, 
on skolkanonbåt, on skoltorpedbåt samt erforderligt 
antal sjömätnings- och andra ångslupar, segel- och 
roddbåtar . 

Bemanningen till dossn fartyg lämnas i mån af 
hehof Jr[m hemmavarand e divisioner, som ej skola 
deltaga i årets eskaderöfniHgar. 

6:e klassen s kaeletter och ?·eservof(icersasptranterna: 

1j 30/ 10 - 4• Expedition och skola omborcl å lå ngresefartygen 
(2 :ne kryssare). Kadetterna å de n ena och aspiran
terna å don andra kryssaren. 
l(urs å nrtilleriskjntskolan. 

Tj ä ns tgörin g som biträrla ncl e ol"ficeraro [L vaktkvar
toren ombord å l :a ldat>s pansarLåtar i es kadern . 

Huru dessa furtyg afses att bemannas fram går 
af hvad ofvan anlörts. 

Do viktigare fördelar, som ofvan föroslagna organisation 
anses innebära, kunna sammanfattas i följande bnfvndpunktor. 

"' ) När Jmdettorna rtfgått fr i\n kryssaron i augusti, kornpl utteras 
lJesättningen mo<l vämpliktiga, som u tb il dats vid kryssareeliv isionen i html 
vid st.rtt ionon, hvarofter kryssaren ingår i knstoskadern. 

"'''' ) Platsen vald med hiin syn till orkillande a[ till gtmg å för UJan
:skapot ordnade skjutbanor, idrottsplatser m , m, 
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Då orgnnisationen tir grundad på krigsin c1clningcn vid ::i artlllm~ mo-

·l · · l l b"l· · l t·· j] · t · bb bJhsenn "". mobt tscnng <an persona mo 1 tsenngcn v er {S a as u an r u - b 

ning i frecl sinrlclniugen och p[t don grund sko ha stigare, ä n 
bvad nu torde b1iiva fall et. 

Ombyte af stampersonal {t stridsfartygen Lohöfvor vid Ombyte af 
"1" . .l t d t . r·· 1 l 1" o l ll stampersonal mob1 1sennu onuas un . a n agsv1s ore {Otnma oc 1, c a sa s <U o . · . . 

o '- . . vHl mohilt-
vara af bohofvet på kallacl t , i regel kunna verkställas mom ch- soring und-

visionsförballL1et , d. v. s. af personal , som utbildats å samma vikes. 

fartygstyp . 

Rörande den i fartvgens krigsbesättnin gslistor ingåonde livrtrjo bo-
. l · l.:' .. [ 1 c j "·· l li'attnino- om-bevärmo·s wntmo·onton at am nus a ven Ctenna at samma .or )anc b 

b b bord kan bo-
i land, som lämnat stamkontingonton . Genom en noggrann siittas moJ 

rullföring af de vid förbandet under fredstid utbildade värn- hitrför biLst 

plik t iga, kan h varje befattning om bord , som afsos att vid mo- utbildade. 

bilisoring handbafvas af värnpliktig, blifva bosatt med don a[ 
do inställda värnpliktiga, som bäst tillgodogjort sig frodsutbild-
mn gen för samma befattnings skötande vid mobilisering. 

Genom decentralisation af såvid rekry tering som utbilcl- Personalbrist 

n i ng bl ifva bri ster beLriiffanclc personaltillgång och tjän stbar- odt otillr;Lck-
. . l ,. l ·l .. f" ]jo· tjänstbar-hot lättare att 1 t1d u pptii.cka oeh ( U n n a p a c en gr u l1l a ven b . . 

. . . lt ot ln.ttaro att 
lättare athjälpas af samma personer, som 1 hiimlolse af kng afllj,Llprt nn-

närmast få bära följilerna af och måbäncla iifven ansvaret för dor fredstid . 

under fred stid begängna misstag. 

C~onom att samma indelning i lmfvucl Rak kan gälla. för De d isci pli

såväl landtjiinston under fredstid som för sjötjänsten tmdor n i~ t:a h_anden 

l . . l ll 1 l"] r l .. ·l b]Jfya fastare G"J &>:sttd stiirkos bane ot mc . nn c e o 1m personer a JOgre oc 1 . 
u ' • tt llknutna 

lägre grader, so tu t i Il s am mans bilda en fal"lfji]Sbesiittnzng. oclt b "t.ramlan 

H varje man ombord blir då vid mobili soring mer äu ett num- liltta re att 

mor, om lwars personliga egouslmper och sjömilitära tjänst- upprätth~\lla. 

barhet man kimnor föo-n mer än h vad förhållninbasbok oll or "' ' 
yrkes- och gradbeteckning å uniformen kunna upplysa om . 



Onl orgn.n i~a

tioncrs oh· 
genit eter. 

Befiil och manskap känna och förstå hvamnclra redan före 
första m obil isoringsclagon, och kunn a cliirför vara bättre ho
rodda att omedelbart efter flottans utlöpande möta fi emle n. 

Att en så genomgripande omorganisation, so m elen llitr 
ofvan i sina hufvucldrag angi[na, icke kan sko utan S\'årigh o
ter är själfklart. Dessas ö[vorgåonclo natur och cle mera sken
bara än verkliga olilgcnbotormt hos bär föreslugna organisation 
jilmförd med don nuvarande torde ock i detta sammanhang 
böra fram hållas. 

Öfverg:hw:s· Svårighetemu under öfvorgångsporioden, tills »det nya » 
tiLleus l:iVå ri g· hunnit Vinna fasth ot OC:h ti]JtrO, d oJar Såltmda elen föreslagna 

heter. organisationen me(l alla andra förändringar af mora om fattan
do natur . Och att endast en partiol eller ytlig ändring i »det 
gamla » nu skull e nmt till fyllest, jtiJvas af cle m ånga oeh olik
artade anmärkningar, som i synnerhet under :-;cnaste tiden fram
kommit mot stampersonalens tjänstbarbot oeh upp[ömncle så
väl i som utom Ljiinston , mot ulbildningssystomet ocb mot 
stridsbereroclskapCJ 1. 

Nuvara nde Vår nuvarande organisation - produkte n nf åtskilliga 
o rgani~:1tion s cletaljorganisationer metl lnmltj änston under t'rcdsLid som g rund 
tttl1lärkande - knn emeller tid icke sägas äga fasthet, och tilltron t ill recgeu t:iknpcr. 

kr.\"terings- ouh. upp[ostringssystemot har, som kän<lt är, varit 
i stadigt noclgi'tonde und er do sista tio å ren. 

Att med stri<bberore<Jskapen som por:;cmalu tbi lcln i ngcns 
fri:lmsta mål och med de taktiska fartygsförbandens sam man· 
sättning som persoualinclolningons grumlval ernå samma en kel
het i landtindelnin.c;eu, som ki:innotecknar don nu varande or
gani sationen, torde vara :-;vårt om icke omöjligt. Ej hällor kan 
utbildningen för ii olika di visionsförband oeh torpedafclelningar 
spridt manskap af samma yrkesgren blifva så identisk inom 
hela yrkesgronon och ordnas sä enkelt oeb enhetligt för h varje 
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st,ations unrler utbildning i lnnd Yarande personal, som den 
nuvarande organisationen medgifYer. 

Dessa rlcn nuvarande organisationen utmärkand e goda LamHindel
egenskaper synas emellertid icke yara skäl nog för att bibe- ningcnH ou-

f.. j" 1 · ·· t · 1 1 · 1· b 1 .. · l l · kelil et bor l) ålla en ör rec st] ans en 1 an< v1sser 1u:cn e cvam 111( e Jlll1!2:, ff" r·· • . . . ~ ~ uppo Tas ur 
som icke längro ttllfreclsställer kralvet å 011 onkel och snabbt strid~hcrcd· 
utförb ar mobilisering. skapens. 

Att gifva allt manskap inom samma yrkesgren fullkom-Utbildningen 
Ji gt lika utbildning synes dock icke alltill Yara lämpli gt. Exom- bcgriins:1s för 

J ] f J l · t d j f Jlt .,.) t viss tJ.ilnst-pelvis toroe, som oc z a m ng . mar re an an Je '' s··· , u -
d l l . . k göring. bildningen af eldare och torpe fartygens he a )etnanmng Je 'C 

enelast kunna utan Mven - med hänsyn till den relativt korta 
utbildningstiden och stridsfartygsmaterielons mång;artuclc be
skaffenhet -- lJöra specialiseras till tjänsten å viss fartygstyp 
och diirsti1<1cs t ill skötande af v iss mnski11- och pnnnkon8tmk-
tion eller visst vapen m. m. 

'') f-ic G. O. n:r 4ii8 den 26 maj oc h n:r 632 den 24 juli detlrt i"t r. 
lluru en för hela den vid lJJObilisering erfo rd erl iga torpeclbi'ttspcrsonnlcn 
planmässig utbildning jämlikt ;;istnälll n da generalonler af setts kunna an· 
ordnas utan omorganisation af to rped\·apuetH person:1l oeh betydligt ök:1de 
årliga rustningar af torpedbåtar, synes dock ~v<'ut :1tt ntrecb. 

Enligt i chefens för flottans stab uti{Ltan(]C :1f den 31 oktober 1900 
å sid. 106 gjorda beriikningar siatlic nämligen >h 1912 afl:lcs :1tt af då !'är· 
diga torpedb{ttar -· iiO stycken enligt planen -- utrusta Hi Rt. fiir dclt:1· 
gandc i eskadcröfning:1ma, d. v. s. i rund t tal en tre<ljcdcl. Ungcfilr sam
ma proportion ilar ilf\·en hittills tilliimpats, (inHC\':1randc {u· ut~rjorde duck 
:1ntalct rust:1tl e cnda~t en fjärdedel). Om tv:\ [u·~ kontinuit·ct fur m:1nl:llm
pets komnl CIHlc ring å torpedb:U enligt o f\·:1nn~tmnch generalonler tilläm· 
pas, kräfve~ allt~[L resp. li it 8 :h fii r att crlu~tll:1 en för all:1 torpedb:U:1r
nas bemanning sålund:t utbildad perRon:1l. Om lllobili~cring skulle Hke p{L 
hösten det li:c (8:c) året, d. v. s. serbn E<ystcmct flttt verka, hnru m1tng:1 
å torpedlnit mobiliseringshum af denna personal knnna <h'l bcriik!JaN finnal:l 
kvar vid fl ottau od1 i sjöm:1nskåren"l Med cknna bcriikning för ögonen 
torde <l ~t prakti ska v~inlct a[ en hög m:1tcriallwrcdsk:1p (24 it 48 iinnnar) 
Vara ringa. 
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llnfvndor~a- Att en marin, som under niin1 ett [trhundrn<le icke tagits 
kerna till <len i anspråk annat iln l'ör Iredsöfningar, oclt hvilkotts porsounl 
nuvarande t'!] l . ··r .. l < •• l l l' . t. t' l . l l . . 1 Jrmgar en Oivorvaganc e scotTe c e, a : sm ·Jii.nsto te t au( 
orgamsut10- .. . . . . o : •• • 

nens brister. - clart1ll tvlllga<l hulvudsakl1gast pa gruJHl al ett lur knappt 
tillmätt öf:niug~:Janslag -- så smi'tningom nmclt sig utt i första 
ila1Hl tillgorloso landttjäustons kraf under fredsl"ör!JiUlallllen iir 
ju om icke t'ör~:Jvarligt rlock förklarligt. 

Don långa fro<lon har såltJJJda åstadkommit att ti ll och 
med fiatLans män finna clot holt naturligt , att ans laget till fiot
taus öfn ingar är ott. rosorraLinnsnnslag, d. v. s. att, om t. <~x. 

på grund a[ höj <la kol- och fiJlllllUnitionsprisor m. m. , anslaget 
mfust ölverskridas, kostnallen skall hostri<las l"n\n nästa ö.rs rm
slag, h varaf följer inskr~i.nkning i detta års öfningar. 

Ar dot icko ett lika ooltergifiigt lifsYilkor för flottan -
on: <lou icko skall rerlue;orns till on lyxarLikol nn<lcr freclstirl -
al t h ntrje man er! Jtdler elen portion af u t bi l d ni ng om bon l , so m 
cri"OJ'dras för l1ans duglighet umlcr krig, som att hvarjo man 
erhåll or clfm för honom bestätmla natnraportionon 9 

lttt naturaun<lorhållet behöfvcr utg:\ Jri\,n ett anslag a[ 
af förslagsanslags natur visar sig tydligt ro<lan uneler fredstid . 
För att utröna lmruvida öfningsnnslagot har samma behof, sy
nes dot icke rf1.<lligt att a[vaktn kriget. Faran af att un<lcr 
fredstid spara på sjötjiillst för fiottnns bemanning och på strirls
ammunition för artilleri- och torpedskyttar synes dock böra vara 
uppenbar iHven för icke fackn1än. 

Huru skall man dessutom kunna vinna stabilitet i utbild
ningssystemet, så att det motsvarar stridsbere<lskapens kraf, om 
öfningsplm10n (fartygsrustningama) måste göras beroende af rå
dan<le konjuuktmcr, under föregående års öfningsexpoclitimJOr 
uppkomna maskin- och andra haverier DL m.'? 

Behofvet af Det är därför icke nog att förskaffa sig en god personal
en flottlug . organisation och en tillräcklig och tidsenlig fartygsmaterieL 

livad vi behöfvct cir funt och friirnst en flottlag som ,qrundval 
cdt bygqct pc'l. En fiottlag , d. v. s. en af konung och riksdag 
godkänd plan, som bestämmer flottans storlek, stödjepunkter, 
förläggning och indelning, bemanningens styrka ocb samman-
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sättnin g, far t..vgons nybyggna<l, liJslii.ngr1 och ersäLtawie samt 
fördelningen mellrm ~jö- och lanrittjänst för pr.·rsonalen. 

Följderna af elen nnga Rjötjänsten spåras äfvon tydligt Den ringasjö
shväl i organisator:iska bestämmelser och reglementsföränrlrin- tj.}tnstens 

···) . 1· t ' · ·1 • l fl" l t., .. ,.) f: j'·· ·llt tol]der. ga.r·'· som 1 ar ygsmatlWIC ens nos <a en 10 ...... men ram or n . · 

!Jos personalen - inom sjömans- och unrlorofficorskårernn lika-
väl som inom ofllcers- och ingenjörkårerna. 

En karl t. ex ., som i elen praktiska tjänsten visar fram
stående duglighet, men saknar h ttg och fallonhet för skolstu
dier får stanna k\'ar i l:a sjömallsklassen - s{J. fr amt l1an 
icke föredrager att liimna flottans t.Jiinst - uneler det alt en 
högst me<lelmåttig bland hans jän111l\.riga eller yngre kamrnt.er, 
som »klarat sig gononn i unclcrbefiilsskolnn, inom kort be
fosdras till uwlerol'ficcr för aLt efter några års t.jiinst - kansko 
till största (]elen son1 skrifbiträde i ni.\.gon expedition h statio
nen - n ft äfvon rlag;gundcrofficersgradon. 

Boträfiando el en r in ga sjötjiinstens menliga inverkan på 
sjöoff-icerskhron torde rlot vnra nog att citera ett nu ol"ta npp
repadt, tyvärr al!Lför sannt uttryck, att >>don svensko sjöo l'ficc
ren skilr siua vackraste lagrar icke på kommandobryggan utan 
vid skrifbonlot och i katedern>>. J fågen för do u praktiska sj d
tjänsten har pit den grund börjat att betänkligt artaga och <lou 
a ll männa striiivan går ut pä att Jlnna on förlllånlig plats i 
land hälst i ö[vorstyrclsen eller som lärare i för officersutbild
ningen anordnade skolor. 

H vad skola vi göra för att kunna skaka a [ oss elen för 
sjömannens yrke och kamktiir illa passande veklighet och by
råkratism , so m framkallats af för mycket sysslande vi( l skrif
bordet m ed folk på papperet i stället för ombord å fartygen 
med besättningarna '? 

*) Exempelvis borttagallllct af sjiiti(l som viikor för nppflyttning 
i l :a eller 2:a sjömunsklussernu. 

'''*) Intill de allra Renaste åren voro ncistan alla flottans stridsfar
tyg obeboeliga uwler den kalla årstiden, och före pansurbåten Giitas ex
pedition till England saknade vftr största fartyg,.;typ för dess sjöviirdigl1ot 
erforderli ga länsuings- och tiitningsanonlningar. 
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Be hofvet af J o, Y i måste skaffa flottans personal mor tillfälle till vork
vintoro~pedi- l i g sjötjänst och till sådan sjötjänst i homlan<Js farvatten ä[-
tJonor l li em- l . t t. 1 l I c·· l . l l f~ l "ll lands fa r- veu UlH er v1n er 1c. . var~oro mn JC .;:e svens ,a tottau )a a 

vatten. en del fartyg under gång i de nordiska farvattnen likaväl som 
exempel vis den ryska handelsmarinen och den tyska örlogs
fiottan'( Uärtill torde förutom ökade anslag för vinterexpedi 
t ioner endast for d ras ett par isbrytare. 'I il l s sådana h nnn i t 
anskaffas för flottans räkning, torde utan större sdtrighet kunna 
ub·erkas bistånd af Stockbolm s och Norrköpings isbrytare för 
i östra skärgården erforderlig isbrytning. För CarlsJuona skär
gård och inlopp torde i regel fiottans bogserbåtar kunn<l. verk
ställa därstädes behöfiig isbrytning, om därmed blott börjas, 
innan isen hunnit frysa sig stark. I Öresund och på väst
kusten finnes ju ä[ven förutom kanonbåten »Svensksund» ti ll
g!.\ ng å svenska isbrytare. 

l<'ö rol iggande 
uppsats lin

clam:"tl. 

N ftgrn anrlra skäl än ekonomiska torde därför icke före
finnas l"iir att längre uppskjuta mod utrustaneJet ar en -~jöqå

endc vinterdivision 't hemlands farvatten och - om begäran 
framställes och sakeus vikt fmmhft1les - torde riksdagen icke 
vilja ställa sig al'visancle mot att bevilja medel till öfningar, 
hvarigcnom möjliggjorl1es flottans utlöpalllic ti ll strid, äfvcn 
sedan skärgårdarnos Iarlocler och fjärriar bcröfvats sina flytan
de sjömi.irken och det hvita snötäcket gjort ski llnaden mell an 
strand och vatten nästan omärkbar. 

JV[ftnga andra detaljer rörancle såväl organisation som ut
bildning tiEvensom samtliga härför erforderliga ökade kostnader 
tonic bär hafva bort framläggas, men har ändamalet med denna 
uppsats - hvilkcn påbörjats långt innan kungl. maj: t genom 
tillsättande af nu pågåcmlc kumite visat sig lwJva för af
sikt att HtLa bristema i nuvaramla organisntion komilla mHlcr 
on lä nge efterlängtad granskning och mftngsidigare utredning, 
än ]nr ad hitt ills skett - hnfvudsakligen varit att ytterliga re 
fä::;ta uppmär-ksamheten å bc!w(cet rq en fullt lrtnr plan och en 
fast grund för flottans hela orqanisation omfattande såväl 
materiel , personal som utbildning i nnnn fttoruppbyggamlet ]Jörjar. 

- 4~-

Det iir nämligen i r]on nuvarande organisaLianens grunrl
läggning, som llc i:itörsLa vakanserna finnas. Denna måste där
för läggas om och kompletteras. Go11om att endast lappa å 
det gamla kunna remnoma icke botas - det hafva vi tydligen 
erfarit unllor llct sista årtiondet - men rnöjligen döljas ~innu 
en tid. 

Måtto clct sedan icke blifva för sent att reparera dc be
gångna mi sstagen, så att rlcn nya organisationen kan hafva 
vu x i t sig In st, innan den syonska flottans Lira ollor nesa själ r 
fiir utgöra snnot p i\. organisationsspörsmålet 

Stockhulm, hösten 1003. 

Gunnar Liepe. 
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Bil. I. 

Förslag 
till bestämmelser rörande befälsuppassare och förhyrd mess

och kökspersonal för befälets bordhållning 

å flottans fartyg. 

§ 1. 

Hvarjo ombor<l tjänstgörande officer eller ciYilmilitärper
so n a[ ol"iicers Yänlighet är med nedan angirna nutlanlag be
rättigad att ombord me<1harva en Ullpassare l'vr siu enskilda 
rtllmi ng_'!') 

·§ 2. 

Ombonl inmi.instn«l hofill suppassare skall i donna hefatt
n ln<>· a1wändas och til1ika hi t räcl a Yid mesSU[1JW ssninge n.·:·:·''') 

b 

§ 3. 

Bcl"älsuppassaro i'ttnjntor under tj ii.nstgöring ombord in
kvartering O<.;h skeppsportion (portionsersii.Ltning) a l" kronnn , 
111 011 nllönas [t [ yer1crhv r:Ln<1e 1JO I'ii.1 ell er mcsR flircst[l.ndnrc. 

§ 4. 

A [artvo- där utrYmmot ieko me(hrifYor, ntt hnnj o cli1r-J :"j) ., '--' 

till bcrättiga<l medl em a[ bcfiilsmcss medtager egen uppassar e, 
ordnas <1en enskilda uppassn ingen a[ Yederböra.ndo messföro
sLån<1are, som till bestridande al· kostnaderna bii.rl'ör Ligor nppbiira 
portiousorsät.tning Wr samma antal mnu, so m mossons till egen 

"' ) Jämför § 357 i 1875 :h~ sjötjänstgö ringsrcglcmc ntc. 
"'"') BlmHl messperso nal cn mii i\fvcn inrl\kna~ barberare'. Till JJJC R~-

11ppassnin g rilknas äl'vcn 1·cngO rin g m. m . af befälets l1 yttc r oeiJ mcHsrtr 

med korritlorcr, pcni cri, ki\llan• och fiirrihlsrum m. 111 . 
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uppnssaro Loriittign<l o medl emmar. Arven å fartyg, dii.r plats 
ombord kan beredas för uppassare till samtligt befi.U, må, efter 
yedorbörande mess' beslut, uppassningen ordnas så, so m ofvnn 
sagts. 

Porti onser::-:iittuing; för om kild uppassare utgitr icke, sit 
J ram t u ppase~aretjän sto n IJ('st ri<lcs af i far ty gots bcsiittn i ng s l i sta 
ing[t.e nclo mtmskn Jl -

§G. 

Mcs,[öl·rståll<lal·e iiger, el"tcr [rim YotlerhöraJH1c mym1ig
hct i land ingånget meddcland o, alt , enligt l"a stsUillcl hcsiill
nings lisLa l"örcskrihen mess- oll or köksperso nal, icke r ll er en
dast delvi s kommor aLL fr i'm stati onen koLnmt·mdoras, gå i l'lir
l'attning om don bri stande persO llalons fiirhyrnjng. Till bes tri
dan dc ar l'iirhyrni11gskostnadcrna lippbiir mossfiirest[mdaren (' 11 -
li gt l"rån st.aLionshel"iillml"varen mccldclad uppgift ett belopp mot
svarande samtliga <l e l"iirm<l11 or , so m bo rt tillkomm[t el en per
so nal , [lir l1\·ilkens ersiiltando l"vrhy rningon yerkställes. 

§ 7_ 

f Yilmpliktsålclern varande sålnnrl a f0r!J.vn1 kiiks- ell er 
mcsspo rsonnl, som nnder 2 t\ rs viil Yib::onla<1 tjän stgö ring Yn rit 
i o[vannämn<1 egenskap inmi.instra<l [L f-lottans l'artyg, bcl"ri ns 
från viirnpliktonH utgörande under l're<1sLi<1 oeh Lilldolns vid 
moL i li sering fl ottan l' ör tj ii. nstgö ri ng i samma lwfattn i ng. 

F'ör att moti\-era ofvan fnun sLLill<la förslag anföres l'l1l
jando. 

Befälets uppassning ombord Lör icke ställas så, att <J on 
uutingon berörvar folk under utbildning - vissorligen mot 
kontant betalning och tills viJm·e i allmtinh ct efter frivillig 
ö[vcrcnskommelse -- on del a [ t!Ol'ns vill boilöf1iga Iriti<lcr oll or 
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ock förskaffar »icke nppassm·e , ökall post- och annan extra 
tjänstgöring i a[ of(icersuppassuing upptagna kalllraters stiill c. 

Den bör ej heller -~ om, såso m nu ofta Yarit fall et, till 
uppassare uttagas trosshottens- m . fl. korpraler, sjukv[mlare, 
förn'tcJ smiin , etc. - orclnas så, att manskapet, då s<"t oj är ound
gängligen nö<hiind igt, beröfvfts korprale rnas O('h de sj nk e sj u k
våruarons t illsyn o. s. v . 

. \fvon skulle kunna häu<la, att sa mmanblandning af l'ar
tygstjiin;;;t o<.;h pr i va t u ppassui ng om o< l vetet komme att i n \'Orka 
vid bedömandet a[ manskaps tjilnstlntrhet , hvarigeno m del nu 
Yarando sättet att ordna appassningen skull e kunna tilnkas 
alstra favoritsyste m'') och rlärigenom Jramkalla bcriii:tigadt mi ss
nöje. 

BeFäl suppassningen sy nes därför höra och på alla l'artyg 
med undalltag möjligeu [ör torpctlbåLarna äfvcn kunna ord1;as 
så, att s.jii lfva fartygstjänsten skilj es fn'tn hytt- och messupp
passnlllgon . !\lon detta torde icke kunna ske, utan att siirskild 
pe rsonal ~åsom ofvan föreslagits eller <'t annat siitt hiirför al'ses. 

En förut åtnjuten, då föga anviind, ocb , när den anviin
des, o l'ta n1 iss l.Jrukad '"'') förm å 11 , som t lock grannlaga tilliimpad sy
nes cara fullt beriilti,qad, och num era, seelan expeditionerna i't tle 
ri ggade fartygen m ed ~itt ö[\'e rflöd å s[n-äl ti1l som goLb upp
passare i J'orm af jungmän och skep psgossa r oftcrtriitlts a[ öl'
ning-sex pediti oner , där både tid och förhand sfolk mö.sto v~igns 

ut på _gnld\·:'tg, a[ afsevänJt sW rre bet.Yclolse än Iörr -- en så
dan förmån bör man icke shippu ur si kte, isynnel'iJCt om , så
som nu sy nes \'ara fall et, den cn.~·kilde officerens intressen liii1 · 
sammanlöpa rncd ljänstrns. 

neträffande ofntn Wroslagna förhyrning synes någon mo-

*) :\ led nuvarand e riu ga lillg[lllg å dng liga uppassare tord e nppas
saretjllnslen oftare kunna tiinkas hafva en mob<aLt \'Crlan vid l>edi ii>HIIl · 
del al' tjllnslbarh e ten . 

*''') llnruvida man ye rkligPn har ri~tt all kalla det miN~lln1k, 0111 
en ~jöolfice r und er ~ ina egna dgon v ill prii fva, hnrnvida sonen blmpar ~ig 
att ingå pit den bana, åt h vilken fadern lignflt ~ itt lif, torde doc.: k vara om · 
tvistadt. 
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Bil. II. 

Jämförande tablå utvisande belOJlpet ar nuvarande och föreslagen månads- och dagaDöning. 
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tiyering icke vara erforderlig, då detta sLltt Yicl tl erl'alldiga till 
fäll en 1nåst ti ll gripas som en visserligen dyr men god nödfall s
åtgänl. Om emollorticl uppassarefrågan skull e lösas i o l·vnn 
an gi rvon riktning, torde den stammon t illhörande bitrLldand o 
m esspersonalon för befälsmes8arne om bo re l kunna minskas, och 
don ariorderli ga förhyrningen, då sådan skull e sko, i rogol 
kunna in skrän kas till on kock por fartyg och en hofmästare 
per moss. 
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Stockholm eller Carlskrona? 
Ett riksviktigt sjöstrategiskt Stlörsmål.''') 

Anförande afgifvet i Kungl. Örlogsmannasällskapet den 2 December l!:J0:3, 
jämlikt § 31 aE siil lHkapets :;tudgar, 

af ledamoten C. G. Jilach. 

Gamla skeppen h v ilet i s-itt bo; 
'l'r·ötte Migm·ne ha gått till ?"O. 

I vå1 ·t sliiktes stambok tecknad t stå1·: 
>Andm tider - iifven and'm skiften. -
U1·et stannar ej, framåt det går; 
Nya fonne?· födas öfver g7·iftcn >. 

_.\'ya lii?"or kom mo, nye 1niin; 
Chapmans minnen de clock lejde iin. 

(Oscar Fredrik.) 

l\[ed dessa ord butudmado don konungslige skaldon Iör 
ett Lrottiotal af år tillbaka den stora omln·äHning, som skoLt 
inom sjövapnets område, och Iortfaram1o gifva de o::;s anlcduing 
till allvarsamma betraktelser oeh i detta ögonbliek till en nog
grann själfpröfning, lmruvidtt vi, flottans män, följt med vår 
tid och gjort det bästa ai clc förändringar , som ägt rum på 
grund af de nya tidsförbållanclena. 

"' ) En tlel uteslutniugar llafvu hlifvit gjorda i tlcttu anförande på 
gru11d af tlet~ummus natur. ::\oterna bafva tillkommit lllCLl anledning af 
den efter anförandets sl ut förda diskuti:oionen , 
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Då nu sedan några år tillbaka det svenska folket, ändt
ligon iusoenrlo vikton a[ ett starkt sjöförsyar, börjat offra jäm
förelsovis stora summor på återuppbyggandet af si n i förfall 
varande flotta, och don n a redan nått on sådan ntvockli ng, att 
dess män med en viss tillrörsikt snart kunna påtaga sig ans\·arot 
för skyd!lawlet af vö.rt lunds sjögräns mot en invasion öfver 
hafvet, tränger sig den frågan allt mer och mer i förgrunden: 
»H \'ar b ii r vår nyskapade I-lot ta i I red stid lämpligast vara för
lagd , på det att, då kriget utbryter, fosterlandets förväntningar 
af densamma oj m å bli[ va gtLckmle ')» 

Det är Llotta spörsmål, som det ht1r är afsodt att närmare 
aEil :uHlla , och är Lletta till sin 1wtur såväl riksviktigt som sjö
strategiskt; riksYiktigt, emedan det är af den högsta lJotyde}se 
för vårt land, att denna flottas förlitggning i fredstid blir så
dan , att don ej härigenom blir urståndsatt att fylla sina all
männa uppgirter vid rikets försvar, och sjöstrategiskt, emedan 
det är a[ elen största vikt, att vid krigets utbrott donna f-lotta 
af samma ofvannämnda anledning oj hällor må bliiva ur
ståndsatt att uppträda på det most verksamma strategiska sätt 
för skydtlanclot af vår sjögräns. 

l nära samband med o[vannämnda [råga står denna: 
»"h svenska flottans''') nuvarande förliiggniug i fredstid <lon 
för rikets försvar most lämpliga?» Ehnrn ett nära snm band 
ägor rum emellan dessa båda frågor, är rlct likväl oj cbrl'öro 
nöt l vämligt, att de behandlas sida vid sida af hvaramlra. Don 
första al: dem kan betraktus såsom själfva hufvlldfr(,.gun och 
elen andra såsom on l1onne underordnad, hvilken först erhål
ler sitt rätta logiska svar, se<lan den förstnämnda fått 0 11 all
sidig utredning, och iir det i donna on1ning, som det här iir 
afsedt att behandla detta spörsmål. 

För att kunna rätt bedöma, h var vitr nyskapade f-lotta i 
freJstid ltimpligast bör vara förlagd, på det att, då kriget ut
bryter, fosterlandets förväntningar af densamma oj må blifva 
gäckade, fordras det, att m<m tager uneler öfverviLganclo: 

*) Med flottan ufses i allmänhet i denna afhaudling kustflottan . 
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l) Värt lands geografiska liige. 
2) Vårt lands lerigspolitiska llige. 
3) Värt lanels strategiska läge. 
4) Vårt lands krig~politilc. 
5) Vår flottas stratrgiska användande nnder ett lerig eller 

vid ett befaraclt dulikt. 

6) Ver·kningarne nf sjökrigsväsendets nutida utvcr·lcling på 
vår flottas förläggning. 

7) Dc (01·clringar, som böra ställas på vär flottas förlägg
ninqso·rt i fredstid. 

Våd lands qeografiska läge, då med vårt hmd förstås det 
svenska riket, har sedan åren 180!) och 181-± unelergått betyd
liga förändringar. Dess gränser utgöras i söder af hnf, i Yiistor 
af hat och en mocl oss förenad stats gränser, i norr lilmlo<los 
<lf en med oss förenad stats gri.lnser, i öster af haf oclt det 
ryska kojsarrikets gränser. Våra gränsers ntsträckuing, om 
man lämnar ur räkningen grfi.nson mot NorgP, ställer sig si't
lunda: sjögränsen vid pass 200 nymil eller 1 ,100', lanclgri1n
son 15 nymil ollor vid pass 2-13'. Kastar nwn on blick på 
kartan , finnor man , att donna sjögrii.ns delvis boRtår af: öppen 
kust och delvis a[ kust med därutanför liggande skärgfml. 
Det största sam nwnh i.lngando skärgårclsomrhclot, i nnel"attanclo 
Stockholms, Östergötlands och Sm1tlam1s skii.rgi'mlar, sträcker 
sig från Arholma i norr till Kråkolnncl i sö(1er ouh har on ut
sLräckning ai vid pass 200'. DoiLa skärghrLlsomr[t.de, lwaruti 
rikets bufvudstad ilr bclii gen , ligger nngol"är på 111idton al sjö
griinsen, ou är ytterpunldorna af clotsammu, Arhol ma och Krft
kolnnd, äro belägna på ett ungefärligt aJstfmd. fn"tn respek
tive Haparanda och Svincsunc1 al 400' , rii.knadt lilngs kusten. 
Utanför hulvudstaLlcn ligger <len bredasto delen al dolLa skii.r
gårdsomri:tcle. Broc!Llcn hämf utgör Yicl pass 30'. Inom detta 
skärgårdsområde finnes cl.ot allmänna leder o<:lt s. k. militil.r-le<ler 
mod ett djup, som möjliggör, att man inom detsamma kan 
förflytta sig med de örlogsskepp, llvilka utgöra käman al" v[tr 
nyskapade flotta. Ett sextiotal utfallslodcr, dc a llmi.i.umt 
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däri inberäknade, utgå från detta skli.rgårclsomr:\de, och on 
mäugrl ypperliga ankarplatser finnas äh·on inom detsamma. 

Om man från .Arholma följer kusten non ut, så finnor 
man , att donna ii.r fullkomligt öppen längs den del, som grän
sar mot J, lantls ha f, en sträcka af vid pass 20'. Därefter vid
tager el en vid pass 30' ·långa Öregrun<ls skärgård, hvars södra 
del den s. k. Singö skärgånl gränsar mot det farvatten, som 
benämnes Sö<lra K varken. Den S\'enska kusten längs Botton
bafvet utmärker sig oj för någon tät skärgård. Emellan Her
nösand och Örnsköldsvik, en sträcka af virl pass 50', når douna 
sin största täthet; don öfriga 120' långa kusten från Örskär 
till Hernösand är enelast sparsamt beströdel mod grund och 
skär. Utanför kusten, norr om Örnsköldsvik till Umoft, on 
sträcka af vicl pass f>O', ligger visserligen on del grund och 
m in d ro skär, men man kan ej säga, att densam ma äger nftgon 
skyclllando sktlrgårcl. lhmtanför ligger det IarvaLten, som bo
nämnes Norra Kvarken, och h vilket genom Holmön och Holmö 
gadd delas i Viistra och Gstra . K varkarne. Söclra delen af 
kusten vid Bottenviken emellan Umeå och Piteå, en stri.iclm 
af vill pass flO', utmärker sig ej häller J(ir någon Lit skärgård. 
Don norm delen al s \·onska kusten Yid Bottetwiken emellan 
Pite[t och Ilaparanda utm1irkcr si,g <liiromot !"ör on jäml"örelse
vis tät sktirgilrd, hvilkcn till sin tttstrii.ckning är Yicl pass 70' 
låug . 

Belraktar man d;lrol"ter don S\'O nska knstC'n söder 0111 

Kråk clund, si't Jintwr n1an, uLwtl"iir densamllla och 1-' trax ::;öclor 
Olll nyssnä111nda plats , de11 Etngsl rilukLa iin C>Lllld. 

Ehuru det Jinn cs utanl"iir själlva fa stlandeL samt i sun
det emellan cloLsanmHl. ool1 nyRsniim]l(la ö 011 myckenhot 
g rnn d oult ;;kilr , kan man likYiil oj siiga , alL donna dd al 
kusten, från l(ri'd<Olund till Jiu tgöron. on st rii.eka al" Yit1 pass 
90', i.lgor n1tgon stlirre skyddande ::kärgånl. l ~n\n Långören 
löpor don svenska kusLen Y~i.sLvurL hi1tt Y id pass -1.0' ou !t utan
för donsamma ligger den lilla blekingska ~;kilrgirdon med ( 'arls
krona örlog::;lutnm, s\·cuska !lottans n u varande l"örläggn in gsort 
i fredstid. Därefter vidtager den 200' långa öppna skånska 
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kusten utan en tillstymmelse till skärgård. Don därefter kom
mando delen a[ svenska kusten, södra elden af l fallanels kust 
till Varberg, vid pass GO' lång, sak na r äfvo11 skärgård. Hosten 
ai den halhindska kusten emellan Varberg och Kungsbacka, 
en sträcka af vid pn.ss 20', iir förseeld mod en synnerligt gles 
skärgård, som likväl äger grund, farliga· för navigeringen. Non 
ltärom sträcker sig elen vi1l pass 100' lilnga bohuslänska skär
gårelen med växlande karaktär upp till den norska gränsen. 

Af denna und orsökning af elen sYonska kusten, vår sjö
gräns, framgår dels hvilken central och fördelaktig belägcnbet, 
som det ofvannänmcla stora skärgftrdsområdet Arholtlla- Krå
keluncl ägor, samt vår sjögräns stora utsträckning mot öster. 

Betra~ztar man därefter do våra kuster omgifvando haf
ven och farvattnona till derc1S utsträckning, så skall man finna , 
att de i allmänhot äro långa och smala. 

De vatten, som skilja vårt land från det ryska kejsar
riket, äro såsom bekant längst i norr Bottenviken, därelLer 
Norra Kvarken, med Östra och Västra Kvarkarne, Bottonlmf
vet, Södra Kvarken, ~;\.lands haf smnt Östersjön; från det tyska 
kejsarriket blott Östersjön och från konungariket Danmark 
Öresund och Kattegat. 

Bottenviken har en utsträckning af vid pass 120' i längd 
och största bredden, Uloåborg- Piteä, iir lOb' och minsta brod
den strax norr om K varken -!5'. Det sö<1or dilrom liggande 
vattnet, N arra K varken, har en ungetärlig ji:lmnlöpa1H1e bredd 
fastlamlena emellan af -!6', och emellan de yttersta största öarnc 
at vid pass 20'. Västra Kvarkon l1ar en brelid a[ 7' och Ösim 
Kvarken 10'. Det söder härom liggande BottOIIlwfvet Ilar en 
utstrilckniug i lii.ngd af vid pass 180', och största bre<1don , 
Björneborg- Hudiksvall, är vid pass l :-10'. Det ab malnar <liir
efter mot Kvarkarne, af hvilka don Söclra Kvarken har en 
bredd af blott 7' emellan öaruo i Alands skärgftrd oc:lt dc vid 
svenska kusten belägna, om man såsom dessa räknar Märket 
--Understen, och 22', om man anser dom yara Eckorö-Singö. 
Det därnäst kommando vattnet, Jl .. lands haf, har en längel af 
vid pass 16' och ou medelbredd af ungefär 28' emellan r~lanc1 
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och det svenska fastbndet. Det söder om detta vatten lig
gand e hafvot, Östersjön,, har on utsträckning i lilngd af vid 
pass 300', räknad från Alamls skärgård till den tyska kusten . 
Dess största breild, emellan den svenska och ryska kusten, 
ligger emellan 'J'orhamns udde och den knrläm1ska knsten, 
och utgör vid pass 180'. Smalaste clelen, 1-!0', är belägen emel
lan estländska kusten och StockiJOlms slcärgård. Afståndet 
emellan Gottlaud och den kurländska kusten är vid pass 80'. 
Den del af södra Östersjön, som skiljer Sverige från det tyska 
riket, har on utsträckning i längel af vid pass 120' och på det 
bredaste stället, Karlshamn- tyska kusten , on bredd af vid 
pass 120' . Dot smalaste stället, Jhtgen- skånska kusten, är vid 
pass -±0' bredt. Do vatten, som följa därnäst och skilja Sverige 
från dot clanska riket , äro Öresund och Kattegat. Det förra 
af dessa, Öresund, har en längd af vid pass -!5' och en största 
brodel af 25' och minsta bredd af 3'. E:attegat !Jar en ut
sträckning i längel af Y id pass 11 O' och tir dess största broeld 
75' samt minsta brodd, Skagen - Marstrand, 30'. 

Af d9tta framgår, hvilken stor längdutsträckning det 
vatten ~iger, som sköljer vår östra sjögräns, samt i jtlmförolse 
därm er1 dess ph flera shillon ringa utsträckning i brede]. Så
lunda är längdutsträckningen af vattnet fn\n Haparanda till 
tyska kusten vid pass 720', umler clot att dess största bredd 
tir vid pass 180' och minsta brodd 45', ritknud fastlanelen 
emellan. 

Det nuvarande SYOllska Yi.ildet äger inga, hvad man kan 
kalla ötvorvattcnsbesittuingar, om man nlHlantagor de jilm[ö
relsevis nära fastlandet l)oliigna öarne Öland och Gottland Den 
senare och m est atlägsna af dessa öar ligger i ni:Lrhoten af 
och utanför det stora mirlt pä svenska kusten beliigna, sam
manklngamlo skiirgårdsområdct; dess al.stånrl [rån den stnå
ländska skärgårelen är -!5' och från Stockholms skärgi'trcl vid 
pass 60' . 

Ur geografisk synpunkt kan det svenska riket sålunda nu
mera betraktas såsom en baltö, hvilken blott genom den korta 
landgränsen i uorr mot Hyssland sammanhänger mod det stora 



- GO -

e uropei ska fastlandet. D e emot Vtlra nuvarande öi:ill'<t och södra 
g rnn sor stötande vattnonn , utgöra numera naturliga g riin se r emot 
vftra båda m äk ti ga gra nnar i öster och söder, i stäl let för, så
som fordon1 var fnllot , inn anha[, tillhörande det svenska väldet. 

Om man ifrån denmt grans kning a[ Yårt lands geogra
fiska läge öh·ergår att unelersöka dess nuvarande krigspolitiska 
läge, så fum er man , att detta, liksom <'Iot geografiska läget, 
unelergått stora förändringar sellan J tlOD och 1814. Don m akt, 
emot h v il k en vi alltid gränsat i öster, det stora ryska kejsar
riket, bar nu så småningom lyckats framf lytta sin västra gräns 
till de haf, som skölja det egentli ga Sveriges kuster, och där
igenom blih·it iståudsatt att sjäU varda on sjöstat. Dess yäslra 
landgräns har bli f vi t I mm flyttad till do il o der, so m skilja vårt 
land från det nuvaranfl.o storfnrston<lömet ]l'inland. D en län g
sta a[ vå ra gränser, hela don öslru r-; jögränson , tillika mod hela 
vår ös lra landgräns, don enda lnndgrän s vi äga, vetter moL 
denna mäktiga slat. Vftrt rikes hul"ntdslad , i stä llet för att 
såsom fömt li bo·!.!:;l i. Sj. ä ll va lt]. iirtat al" del S\'Onska riket liuo·or 
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nu tätt i n till elen n a långa, öppnn, östra g rän s, och såsom on 
utpost m ot denna vår ltul'vudstud ligger elen åländska sbr
!.!:årdeu.''') Sam ti<li't:>'t motl denna uränsföräu <lriuo· h ,-ario·onom <_.,! \ ;-:, h1 b 

Yi förlorat oc_l_J- -vår (jstra grann stat vnunit \'åm bes ittningar pft 
an<lm sidan Ostors]·ön, har on molsvarande l"ö riilltlrino· eo-t rnm 
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i. vår lllaktställuing genL emot h01 10nl. lian !mr nu lyckats 
uppsvin ga sig till on a[ !Gnropa1:> slormaktor o("lt v[ut lan<l hnr 
ej l>l oll r;ttt lcm na denna s in plats, utn.n iiJYen r;\tt fråntriida 
si n plals säi:>Olll elen miiktigaste sialen i Norden. l stitllet !"ör 
alt 8otlcnviken, 13ottonhal\·et oc: lt (isterc;jön fordo m utgjord e 
inuanltal·, som l"i m ed vi\m fJ ollor bohon:-;ka<le, utgöra ilo nu 
naturliga grtlnse r mot Yår m äktiga grnnnstat i öste r, hYilken 
i s in ordning i stä ll et rör att ha rl"ft Yarit en mäktig la nd sta t 
vid vår östra gr iin s gen om denna gr iinsföriimlrin g t illika blifvit 

"') Ilet yar ge nom :'\apolcon J::; in1·e rk an ['it kejsar Alexander, ~om 
.\land med den :"tliind~kft ~ kilrg,lnlcn af ry~;sft rne fordrades v id freden i 
l•'reclrihJ,amn å r lBOD; den s iwile nämligen tjiinHtgi!ra såRotn >en utpost > 
mot elen HVonska ltLlfvmlstadcn. (Sveriges b·ig och pol'itilc 1808-1&15, af 
Nwedenu;, sid. 53). 
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en n1äktig s:jöstat, som , om elen ock OJ agor en sjiilJe[olkning, 
lik \·iil genon1 rike<lomcn a!" si na resurse r kan 11pprätth [tlla si n 
ställn ing såsom en sjöstat a[ första rangen , och di"irigenom iif
ven n u är i ståne1 ntt på elen kortn ste och bekväm aste vägen, 
nemli gen ö!"vor haf\'et, n å oss och vår lmfvu<lstad . Don ror
dom svårtill gängliga lnnd griill sc n i öster bar blirvit utbytt 
mot 011 lång, öppen och blt ti!Jgii.nglig sjögriln FJ, och våra rorna 
bes i ttn inga r ha l\· a så sam man s n m lti t m ed det sto m ryska r i ko t, 
a tt Je , trots liclt och o!"La Wrckommande jäsningar , kunna be
trak tas såsom ott hel t me(l detsamma. Ji'arnn !"rå n öster har 
sålun da vuxit genom det n va krigspoliti ska läge vårt bnd nn 
intagor gent emot vår östra grnnnstat. 

Viimia vi nu L> lic:kamo mot siicl or, si\ J·inna vi, alt itrven 
däl' stora röriindringcr ilgt rum i Yårl krigspolitiskn lii.gL'. Våra 

, där fonlom befint liga, p å anclra sid n n ()s Lersjön belitg na, be
sittni ngar lwl"va iU"vcn gi"ttt förlorn<le, och 1·åra lnndgriin sc r emot 
det t~·ska riket ha[m rörbytts till sjög riinse r, mon iiga dessa 
ej on närmolscYis i rör!J ållanrle till y{tr öslra g ra1me jii.m[ör
lig u tsträckning. Likso m vår östra grann e utYecklut sig att 
blifva on sjöstat, då ban kommit i Leröring m od ltali'O t, är 
detta iil\"O n lörhitllantlt>L me<l vår södra g ranne. Han tid lar 
nu 1 maktstililnin g till sjös nwd (lel ry ~ l;;:a rik c:L. Det tyska 
riket, so m långt iilllti ticlc Jl Yarit sn 1nmansaU~ a l en miingcl 
sins ome llalt oeniga småstate r, ilar genom J>rcussenl:l krafti ga 
öfverh öghet och sknpa1 Hlet at d eL tyi:ikn kejsarcliimct pä ]:-\lO
talet samn1an smulLit till cn stor miikti g s lat.. so m kaJJ skc, så
so m krigRstat botraktacl , int:tger det l"riUn sta l'l11llltlet i !Guropa. 
Yåm söcha, rord om dttnRka , provinser lta[l'<t lll1 r rtcr århunclra
cl ons törl opp ocb p å grund af gomensa m ma intressen så r-; am man
gjutits m e<l clet svenskn r iket , att de i s in ordning kunna botrak
tas sltso m Ol:lk iljnk t iga tlelar af detsamma. Yi Jlnna såluucla , att 
vår t kri gspoliti ska liige mot söder nnclerg[ttt en analog [öriimhi ti g 
ll1 e(1 dcu 'mot öster. \ 'itr lnndg riins tlitr har niimli gen l>lil"vit. en 
sjögri\11 s. ] >et hal", vi (lit r fonlom bohorrska<lo, södra <le len af 
Östorsjt>n, lwr nn blirvit en nnlurli g g riins mot yår södra g runn e, 
lll eu p å gnmcl af yåra grän sers mindre utsträcknin g mol detta 
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håll, och emednn vi icke og a någon landgräns gomensam mod 
denne granne, och hau därtöre oj bör ~iga någon traktan att 
utviclga sina nu naturliga gri."insor, innebär oj vårt krigspolitiska 
läge gent emot vår södra grannstat någon större fara. Det 
gamla polska riket har numera uppgått i de ryska och tyska 
rikena och sålunda upphört att finnas tilL 

V~ln(]a vi oss rliirofter mot väster, så f-inna vi, att \'fut krigs
politiska läge gent emot v[tr Lli"ir IJoliigna gamle fiende, Da nmark , 
nndorgi'ttt betydliga [örändringar. Vftr sjögriins mot <letta land 
är visse rli gen elensamma som fömt, mon hela <lon vi.'tstra land
grilnsen lll')t Norge, som förut ofia var l ie1Hltlig·, har nu bli[Yit 
011 vänskapl ig med oss förenad sLats gräns, hvilkon det oaktadt 
uneler do senaste i'tren bli f vi t mot oss heHlstac l. V år v~lstm 
granu os maktställning stwäl till lands som sjös !tar på grund 
nf lurlust ar lancltomrftdo och olyckligt förcla krig med 'l'y:<k
land betydligt s:jtlllkit umlor vår egen, och förhållaJulena ha[va 
;;l\, gestnlbtt e<ig, att vi ej lilngre tonle lJeböha betrakta ltonom 
såsom on fiende. Faran nf v~\rt kri gspoliti ska hige mot \'iister 
kan shlumla botraktas att num era harva fön:~vunnit. 

Sa n1m an l'attar mnn söJnnda v[Lrt lands nuvm·ant1e krigs
politiska hlgc, s[t linnor man, att <1et skott en total omhs~df

ning uti detsatnmn, oeh att v[tr hufvudsakliga sjöfro nt, som 
förut varit viinl1 mot sö(ler och vilstor, har i ett nn blifvit 
omkastad mot öster, och att smnti(li gt v{Lr lmfvu(1starl, som 
förut varit tryggt Ldi.lgen i millton al' clot s1·onska rikot, nu 
li gger vid utknnton a[ vår östra sjögräns, äfvonsom att do haf, 
vi fonlom boberskado i öster och söclor, numera blott utgöra 
våra naturliga gränser. 

Ö[vergå vi nu att betrakta vål"t lands stmtcgislw liiy(', så 
finna vi, af hvad förut bli!'vit sagllt, att, oa[sedt den norska 
gränsen och en del a[ elen östra i umT mot Hyssland , alla 
våra gränser äro sjögrilnser, och att följaktligen alla stater, så 
när som p[L Hysf:ilancl, måste, för ntt kunna anfalla oss, rikta 
sitt anfall öfvor haivet. Intet af Llessa haf ~lr så beläget, att 
vi såsom fonlom omsluta och följnktligen boherrslm Jetsamma. 
!Emedan våra griinser mot JlysslntHl äro synnerligen l~mg-
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sträckta, bli r det alltill en stor fördel, om vi kumw i nskränkn 
detta lanels anfallspunkter så mycket sig göra låter, salllt om 
möjligt bestämma dessas higen. Norra och Södra K varkarne 
samt AlatHis ltaf utgöm de svagaste punktorna å vår östra sjö
gräns, dels på grund af cloras r inga bredd och dels på grund 
af de stora skydelande skärgårdsområden, som ligga i deras 
grannskap på vår grannos västrn gräns, och hvarest on Ji ent
lig tran sportflotta kan ligga sam mand ragen, väl skydelad och 
invänta lämpligt tillfälle rör öfverfarten . Don ålåndska sbr
gård en , i ställ et för att i våra h änd er utgöra en förbind else
länk s kärg~tn1 slecles frå n Östers:jön till det norr därom ligganlle 
Bottenbarvet med Bottenviken, be ll enskar i vår östra grannes 
ägo den enda lör oss till dessa l·arvatten tillgängli ga och på 
grund af sin öppellhot farliga passagen "~lands haL De båda 
Kvarkarne Liro do smalaste vatten, som skil ja vår östra kust irrån 
det ryska kejsarriket, och fordra cl ärfiire den minsta ticl att 
passera öl\or med en expedition. D en södra af dem grilnsar 
liksom )Janr1s hnf emot don å!Lind ska skärgården, hvilkon med 
sin a mållga rymlig<t ltamnar och sina inolll sktirsförbindolser 
med Finland erb juder ott goc1t stöd för en lanclstigningsexpc
dition mot nppländska kusten. Den Norra K varkon ägor tirven 
i Vasa eller N ikol aistads skärgård på <lon ryska sillan ett stort 
skyddande sk~irgån1 somri'vl e, [ör a tt tjäna såsom stö<lj ermnkt 
för operationer en10t svenska kusten öfyer (letta haL De gamla 
örlogshamnarna Cronstadt och H.eval sn mt elen jämförelsevis 
nyblifna i Holsingfors ha!'vn, på grund a[ sina tillbakadragna 
lägen inuti Finska viken, oj någon vidare strategisk betydelse 
gent emot vårt land. l\[en däremot är detta förhållandet med 
den nybygglla örlogshamnen viii Libau, som oj hloU utgör ett 
hot mot det tyska kejsarriket, utan Mvon ett ho t mot yårt 
eget land, särskilclt hvnc1 vår kustflottas nuvarande förlägg
ningsort Uarlskrona vidkommer. Genom sitt läge bobarrskar 
den ej blott Carlskrona utan hela vår kust till Stock
holms skärgård. Den li gger äfven inom torpellbåtshåll [ör 
Carlskrona, h vilket ofta blifvit praktiskt v isad t, och deu 
ligger äfven vä l till för ett anfall mot Gottland, då afstånclet 
från densamma till sagde ös ostkust utgör blott vid pass !.JO' 
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och afståuclet till snmma kust J'ri'm Carlskronn nr Yill pass 12:)', 
mon dilrcmot emellan samma kust och Smålands skit rgib:d 
vid pass !lO'. Sftlll!Hla utgör LilJa u äh· en ett hot mot Gott
la nd gent emot C.:arlskrona. 

11 vad heträttar vår sö<lra gran nstat Tysk lana, ilr el ess 
läge i strategiskt ililnseewle gent emot vårt ]all(] ej sft gynn .. 
samt so m Rysslands. Vissorligen nr h afvel här, lwilkel man 
m ftsto passera ö[ver, oj l1 oller Yi<.lare bredt, mon är det likväl 
dubbelt så bredt, som de förutnii.nmcla oss från l~ysslancl skil
janclo vattnona. lngon skyddande skärgård finnos på don tyska 
kusten att tjäna såsom stöd rör operationema mot vårt land, 
oeh ilr den närmasto delen af elen svenska kusten, undantagan
clcs ulanl'ör Blekinge, alldeles öppen, sålun<la blott tillgitnglig 
Jör lan clstigningHoponJ.tion or uneler särdeles gynnsamma väder~ 

lcksl'örh::dlalll1on. Do båda, vi1l Östers:jön belilgna, tyska ör
logshamnarn c Ki el oc: h Dan z ig li afva i:ifven ett gent emot viht 
land L il l b n ka<lraget läge. Vår J! ottas n u va mu de förläggnings
ort i froc1stid, Uarlsk rona, ligger dock, såsol1J clet blof praktiskt 
Yisaclt af tyska torpedbåtar 18D3, iifven inom LorpodblUshftll 
för ].;: i el . 

Ehuru ett an l'all fdm Danmark moL värt laml nnmora 
är l'öo·a atL befara dels l)tt 2TLlnd af . vfu'L lands tillväxt i styrka n ' ._, 
i l'örlihllamlo till sagda la1Hl , dels på gruncl af do kilnslor, som 
nun1c ra bosjiila llC bi'tda natiOJwl'lla , och slnLligen <1els p[t g rund 
af don snmm a nsiu idtnin g, som <'gl rum emel lan delrån sagda 
land eröl'rad e pro1·insoma och y;\rl ogeL laml, Stl. kunna likväl 
l'iirTooklingar oss emellan Wnkas 11ppstå, s;\som exempelv is cloL 
s. k. lotskrigot i f:lnndet 1S7C>, och finna vi dtt, ont Yi belrnkLa 
Damnarks strategiska bcliigen lJ ot gent emot oss, att llot ligger 
vill till Jör att kunna utföra anl:all mot :;öclra och vo;;trn. de
lame a[ vårt laml. Dess örlogslwmn, Köpe nhamn , äger äl'von 
ett l'ördelaktigt litgo gent emot yårt bnrl. 

Om vi nu öfvorgå att betrakta n\l'L Jnncls strategiska liige, 
moll hiinsyn till beskaffenheten a[ closs gränser, s~t finna vi , 
att don i norr belugn a ö:-;t.ra In nrlgriinsen geno m järu vitgnrncs 
framclmgnnde ]Jå ön1sc sid or om densamma, samt genom Norr-
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]ands tillgorlosoenclo i ekonomiskt afsecnde, bli[vit lätlaxe åt
komlig l' ör an fal l östori [rftn. H vad åter s:jögräuson beträffar, 
si't fi nna Yi, att don lfwgstrilckta östra kusten med alla sina 
svaghetor ilgor on betydlig styrka. uti det på elensamma be
lägna stora sammanhilnganclo skärgårdsområdet, som bildas ar 
Stockb olm s, ()stergöt.lands och 8m åla n els skärgfmlur. Det u t
gör ett ypperligt oporatiolisbasområde J'ör vår kustf-lotta och är 
liksom en fästning, rliir clo många utfallslederna kunna liknas 
vid utl'aUsportar. (;cnom ett klokt användande a[ detta skär
O'årdsområlle bör en l'örSHlranclo Jlotta. kunna bibehålla sin b 

rörelsefrihot el ler J'örhlif,-a, lwad man stmtogiskt kallar en 
»fieet in being», bm liingo som hälst, ty är det omöjligt pfL 
grund af kustens och fnrvattnels beskaffenhet. att där kunna 
innestänga henne eller uppsöka h om1o och tvinga henne till 
strid, om bon önskm· nnclvilm dylik. Dessutom är clot en 
lycka , att, clå hufvn<lstadon är belägen vill rikets gräns, don 
li gger bakom cletta skydclanclo skLi.rgfmlsområcle. Af hvad, som 
blifvit sagdt vid botraktamlet af vårt lands geograflska läge, 
fram gick det, att cle clolar af vår k'JSt , som äro öppna, flankeras 
af skärgårdsområden. Inga af dessa skärgårdar äro emellertid i 
defensivt hiln soondo lämpliga såsom opomtionsbasområclon l'ör 
en flottas hufnulstyrka , clels på grund af deras rillga brodd och 
utsträckning, och dels på grund aJ att de ej äro centralt be
lägna å vftr sjögräns; cle kunna cloc:k tjäna shsom tillfälliga 
stödjepunkter ocb tillflyktsområden för Yhr flottas bul'Yuclstyrka. 
Dilremot äro rle synnerligen liimpliga att tjäna såsom stöcl Iöt· 
ifrån desamma opererande kryssare och torped b[1 tn.r, afseelda 
att hin<lra bramlskn.ttning, hiträda vid större landstigningsförc
tags förhindrande på i närheten liggande knststrilckor, samt 
att därifrån stiira fientliga stridskraftors förbindelser med egot 
land , ähonsom oroa ilentlig fiytando bandel och möjligt1·i.s 
upprättad hall<1elsblokac1. Do numera upptagna mi li ticlrlederna. 
och rekognoscerade militära ankarplatsoma baha i hög grad 
bidragit till att utveckla möjligheterna för Yåra skärgånlars 
använclan<le i strategiskt hilnseonde. Do senare ftrcns arbeten 

detta al'soende lär n hat va möjliggjort, att våra pansarLåtar n u 
Tidsln'ift 'i SJöviisendet. 
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kunna förHytta sig inomskärs från Kråkelund till Arholma, en 
fördel af synnerlig stor strategisk betydelse. Det är särdeles 
beklagligt att ej i sammanbang härmed Väddö kanal uppren
sarles, så att den blef farbar för våra l:a klass pansarbåtar, 
och därigenom det stora strategiska skärgårdsoperationsområdet 
på vår ostkust äfven i sig kunde innesluta Öregrunds och 
Singö skärgån1ar, ocb förbindelserna inomskärs till Dottenhafvet 
och Bottenviken därigenom ble[ve tryggade. 

De enda ö[vervattensbesittningar, vi cga, nämligen Öland 
och Gottland, ligga ej långt utanför våra kuster. Den förra 
är så goclt som sammansmält med fastlandet emellan Bleki nge 
och Sm{tlands skärgårdar, men farvattnet däremellan kan lätt 
blifva en far lig cul de sac för kustt-lottan; den senare ligger inom 
skyddshåll för det stora skärgårdsområdet Arholma- Kråkelund, 
och bör, med den utveckling gnisttelegratien numera erhållit, 
kunna stå i oa r·bruten förbindelse med det svenska fastlandet. 
Större nnrallsföretag mot dessa öar kunna således hindras af 
en flotta, som intagit ett bevakamle läge i det förutn~imnda 
stora sktirgårdsområdet. 

Om vi därefter öfvergå att i korthet betrakta Svcriqes 
kri_q,~]JOlitik efter 1809 oclt 1814, sedan våra gränser erhåll it d.ot 
utseende, de nu hafva, så finna vi, att all traktan efter för
skaifaudet eller återvinnandet af transbaltiska besittningar lyck
ligtvis hnr försv unnit och torde ej heller i en framtid åter
komtua. Det svenska väldet har nu erhållit sin naturliga form. 
Jämsides härmed bar äfven strfifvandet efter att intao·a en b 

stormakts ställning äfven öfvergifvits, ty de transbaltiska besittnin
garne voro lämningar från vårt stonnaktsvälde, och så länge 
några af dem voro i vår ägo, hägrade alltid stormaktsdrömmar 
för våra ögou. F inland, på grund af sin belägenhot ett tviste
frö med vår östra granne, tillbör oss ej mor, men därföre bar 
faran ifrån detta håll ej försvunnit. Aland med Alanels skär
gård däremot, som förlorades samtidigt med Finland, mon år 
185G efter Bomarsunds förstöring af västmakterna ånyo till
bjöds oss, borde då ej, på grund af dess stora strategiska be
tydelse för vårt försvar, hafva försmåtts.''') Pommern och de 

"') Se anf. st. sid. 185. 
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tyska provinserna, som helt naturligt borde tillhöra det tvska 
riket, ÖIIska vi e.i mera tillbaka under det svenska väldet." De 
södra provinserna Skåne, Halland och Blekinge, hvilka för
auledt så många strider med vår sydvästra granne, hafva nu 
fast sammanvuxit med vårt välde och botraktas till ocl1 med 
af Danmark numera såsom med rätta svensk tillhörigh et. 
Föreningen mer l Norge bör, om elen ock icke är, likväl vara 
en källa till trygghet och lugn mot väster. Vårt nuvarande 
läge främjar sålec1es en fredlig politik, och r]enna har följts, 
alltsedan vi f]ngo vårt nuvarande afskilda läge, och kommor 
enli gt vår utrikesministors bostämda och med allmän tillfreds
ställ else emottagna uttalande i rib;dagon år 1902 med an
ledning af elen Hedinska neutralitotsmoLionon att fortfarande 
f ö l jas. 

II vad beträffar vårt förhållande till våra grannstater, har 
det, alltseelan vi fingo våra nuvarande griinser varit och Li.r 
for tfurande goclt. Vissorligen hafva under det gångna {trlmn
clradet Vfixlamle hinslor inom Yttr fredliga u trikospolitik ilgt 
r um, och ehuru dc mora kunna betraktas såsom stundens 
känslaströmningar än något an n at, gi f va de dock uttryck J ör 
de olika ticlernas krigspolitiska t~inkesätt inom 11ationon. \'id
kommande c1å först [örhållanclet till yår östra granne, finna 
vi, att. genom den s. k. 1812 års politik ett ntirmancle till denna 
stat ägclo rum, hu[vucls;tkligon beroende pft dhvamnrle svensko 
kronprinsen Carl Johans ingripande i vhr politik. Om detta 
närmande till viss gracl Giclrou· till förenineren mocl Noro·o 'ir· 

<J b - - b b ' ( 

ej här platsen att afgöra; emcllertirl fortsattes tlemHt politik, 
oaktadt clon ej var populär, umler konung Uarl XIV Johnn s, 
el en förutvarande kronprinsen, regeringstid. Efter hans döcl , 
och under hans sons, Oscar I, regeringstid iutriiffucle det s. k. 
Krimkriget 185+--05, och då ägcle ett omslag i vår politik 
emot vi'cr östra granne rum, hvilkot fick sitt uttrvck i Novom
bertraktaten, och hvarigonom yj ställde oss på ;le s. k. väst
ll1aktermtR (Frnnkrike och Euglwd) sida ehuru neutrala. Det 
nhrmanrle till vår östra granne, som sedan 1R12 ägt rum och 
nu upphörde, har aldrig seelermera förnyats. .'\.r 1H8ö, då krigs-
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utbrott emellan England och Hysslanu befarades, beslöto v1 
oss [ör, sådil af klokhet, som på grun<l a[ e1~ anmaning från 
Hyssland säges det, att upprättbi'tlla en opartisk neuLralite t . 
lGfLer demHt t i rl har Iörhällan<let till Hyssland Yarit godt, men 
uneler det senare decenniet, sectm en russifieering af Finland 
mecl hänsynslöshet be<1rifvits, haha våra binslor mot Yår östra 
granne blifvit allt utom vänl iga och hafva dessa fått sitt ut
i.ryck i en djupt rotad misstro. såsom fruktan för ett öfverfall 
mot norra delen af det skandinaviska riket, i a[sikt att eröfra 
isfria hamnar och där bef-intliga nationella rikedomar, ä [ven
som en viss benägenhet för att i hvarje kringresande ryss, såg
filare eller ej, skåua en spion och att med samma misstroende 
bli ck betrakta ryska fartyg, som uärnHl sig våra kuster. Huru 
härme<l än må förhtdla sig, så dels på grund att v i icke till
höra samma Jolkstam, dels på gruncl a[ forna fejder och <lels 
på grnnrl af <len opålitlighet och det maktbegtir, som städse 
ktinnc tecknat vår östra granne, känna vi instin ktmi1s:=-;igt, att 
Yi mot honom måste vara på vi\,r vakt, och att det tir däril"rån , 
som faran i en fram tid kan hota oss. 

lhad åter beträffar vårt förhållande till vår södra grann
stat, Tysklaml, har detta varit jämnt och goc1t, om man un
dantager do tider, 18-±8-49 och 1HG3-G4, då sagde stat m ed 
krio· öi"Yerl"ö ll Danmark. Våra kiinslor och sympatier voro då, b . 

såsom naturligt var, h den senare maktons sitla och löga fatta
des, ntt Yi törenat oss med densamma och vän<1t oss moL Tysk
land. 'l'ruppsän<lniugame till Schleswig och do danska öarne 
voro tyllliga uttryck tör Yår krigspolitiska sinnessWmning. lJn
der 1870 och 1H71 å rs fransk-tyska krig Yuro iil:ven vårt lands 
s.n11patier emot Tyskland, m en efter denna tid kan det sägn~, 
att <..:tt nänmmcle, åtminstone ett s. k. ofticiellt sådant, Hgt rum . 
Någon misstro emot eller fruktan för vår ·södra granne [öre
finnes ej på samma sätt som mot vår östra, och detta är na
turligt , emedan vi dels äro af samma folkstam och känna 
hvarnndm bättre, och dels emedan Tysklan<l har sina gränser 
så formacle, att föga sannolikhet förefinnes, aLt det önskar ut
viclga sig );tterligare på vår bekostnad . 
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Yi'trt förhållande till v[u· Vtistra granne, Danmark, bar 
under det törflutna århunclradet undergått betyd liga [ör~indrin
gar, de ls pit grnnd a[ delta lnntl s y tLc rli.ga försvagande genom 
förlusten a r Scltles,rig---Jlo lsLei. n och Norge och <lcls på grund 
af aLt yj lJ <"L<la, so m äro af så närbesläktn<l s tam , funnit <l eL 
vara mecl V~Lrt eget bitsta mer öfverensstämmande att hålla 
tillsam mans snurare iin aLL genom strider försvaga livamm!m. 
Det är ej nu si\.so m fordom , då Yi kämpade om makLsUUlniugen 
i Norden. 'l'viinne miikLignre stai.cr, ~0111 då ej tigde tillträd e ti ll 
Östersjön , hal"\'a nu inlngiL Yi\. r och Danmarks plats i detta hänse
end e, och lir doL emellan dem, som tlOJma kamp i en framtid får 
utkämpas . \\h· vttnskap till vår Yiistra gmnne har Lill ocb m etl 
giitt så lå ngt, att Yi, så::;o m oh' <lll niimnts, t\'äune ;änger yarit 
nänl att bi spr inga honom i lui ~, som ej alls beriircle oss sjiiJfva. 
Fören i n o·en n1 Nl N o rue ehuru elen så bet" Llligt re< l ucerade deL t> - n ' ,; .._ 
dan ska Yiildet, synes ej lHlmera betraktas moll aJumlsj uka blic-
kar a f deLta lawl, ty Ilad e Danmark, ellllru Norge var dansk 
provins, sa nnolikt lika stora obehag, som vi bal"t, haha och 
komm a att få af detta rike. 

Söka vi, mecl stöd u!' hvacl som här o[van [ramhi\1-
lits, a tt klargöra, lnra<l vår nuvarande politik går ut på, så 
Ii.nna vi , ntL elen i rr~im sta runnnet afser frelleus uppr~ittbål
lancle och ett a[håll:ll!de h·ån att inblanda oss uti Jlärgränsan
de sb-1ters görande· och li\tancle, eller m etl anclm onl ntt ~öka 
bibehfl.!Jn en opartisk neutralitet. Därnäst afsor elen, att i !Jän
cl else n.t krig me!l aU 1nakt söka bellalla våra m1Yt11'<1ncle grän
ser, samt liiljnktligon förhindra fi entliga llärmas'!ors intrii.ngan
de i vårt land. Emot inga ai våra grannstater hysa vi n ågot 
särskildt agg och med iugen af dem hnfvn vi ingå.tt något sär
skil <H l"örlnuHl eller visst arta!, men det oaktaclt lrmngi\.r det 
af a ll t, atL vi måste vam på vö.r nlkt och vända fronten 
m ot öster, aLt vi hysa ingen fruktan för söder och känna oss 
trygga och lugna i \"iister. Yi stritlm numera icke efter, vare 
sibo· att utvido·a Yår:l o-riinser lJå andra sidan hat,·e n eller att b b 

intaga en mnktställni ng i Nonlen eller Emopa. 
Om vi chirefter öl"vergfL att betrakta, hum vår flottas stra-
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tcgislca ctnviindanclc numera bör vara, fram går a [ hva<l o!' van sagts, 

att till grund [ör detsamma bör li gga, att tlon i frän1sta mmmet 
skyddar vår noutra1it et, och att den i h ~i ndol sc af krio· hinch·ar 

" Jiontliga h ärmassor från att infalla i yårt land. Numera före-

linnos det ej n ågon anloc.l_:1ing att kämpa mec1 våm grannsta
ter om herraväldet på Ostm·sjön och nLlrgränsnncle haf, ty 
detta herravälcle behöfva -vi icke längre, seda n vi förlorat våm 

transbaltiska besittningar, och oj längre str~ii\·n oftcr att åter

vinna desmnma. För att eröfra dessa fonJraclos, att vi ägc.lo 
lwrravälclot på detta haf och nLlrgränsande vatten, och för ntt 
sodan kunna behålla elom var det on nödvändighet, aLt detta 
hermvälde äfven tillhönlo oss. N u di:iremot m åsLo vi enelast 
äga t illräckligt herravälde, för att kunna förhin<lra lundsättau

d.ot af större truppmassor på våra kuster; mon deLta horra
välclc kan endast i längdon hållas genom ett klokL strategiskt 
un vLi nclando af vår I-lotta och ott välbetLinkt t.il l(roc.lonöranrl e h D 

a [ våra kustors säregna uatur. 
Att denna uppfattning öfvoronsstämmor mod llon, som 

numera hyses inom viir Hotta s[tsom don onrla riktiga, trnm gtir 

tydligen af 1 U02 års materielkommittes uttalande jnst i donna 

tdtga, hvilket man kan säga ä r Llot första suucla, strategiska ut
talande, so m pi't liingo blitvit gjordt aE någon sjöförsvarskom n1ittö. 

Om vi nu med stöd a [ donna kommittös utt:tLwdon ~L u

dem v[u· 1-totlas stmteg: iskn användnin o· s ö, Ii nna ,-i att i '--' . b' l - ) 

l'rilinsta rummot hennos s. k. utvidgade oporaLiom:bas bör vara 

densnl1lma, vare sig cloL gäller neu tra litetons upprtHlhållatJ<lu 
ell er kriget, ty dot sonare kan lilLtoligon bli[va on följe! , om 
man oj lyckas mod det förra , och måste vår (]oLLa då kunna 
uppLrittla på Llet mosL Yorksamma sätt, ntan nU dcssl"örin nan 

n ödgas intagn on s. k. lJerodskapsRtällning. Dot ~ir il [,·en onek
ligen on stor [önlol , om vår Hottas u t ,·idga<] o operationsbas 

kan .ulifva densamma, mod lwil kon makt vi än kunna komma 
att invecklas i krig, ocl1 emedan hennos skyl<lighot ilr, atL 

skydela hela sjögränsen llJ Ot i n vasion, då j u on oventuollJiondo 
kan J:öretaga anfall mot h vilken ptmkt som hälst pft densamma, 

hör hennes utvic.lgallo operalionsbas vara s:1 lJoliigon, att hon 
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därifrån kan behärrska hela denna gräns. Det utvidgade opera
tionshasområdet bör därföro, oafsedt med lwilken stat yj in

vecklas i krig , ligga så cen tralt so m möj ligt på denna vår 

gräns, och lämpar sig jnst det stora ofvan omnämnda skär
gårdsområdet , bestående aE Stockholms, Östergötlands och Sm:'t
lancls skärgårdar härför. l\[ahan säger om fördelen al' cloL cen

trala. läget bland annat Jö ljanc.le: »Den, som blott har lm lrva 
vägen att gå, binner fram dubbelt så fort och kan ut[öra dub

belt så mycket. Detta är den fördel, som det centrala läget för
länar. » Detta on1r~tde äger dessutom don fördelen, att i nom det
samma äro belägna de stora städerna Stockholm och Non·kö
pin g samt sjöstaden Oskarshamn, hvilka , åtminston e de båda 

förstnämnda, möjligen kunna tjäna såsom primära operations
baser och ej kunna utan svåri g het blockeras. 

Boträt'famle sjäHva do t straLegiska uppträdandet af vår 
fl otta, så bör . detta vara följ ande:'' ) Under förutsättnin g att 
vår J-lottas 7mfvw1ttppgift und er ett krig blir .att skyelda vår 
sjögrän s m ot en invasion , ut.fönl af en större landstignings
expedition ölver hafvet, in ses lätt, hvad som blir henn es för 
J:ämsta skyldigh et , nämligen att bålla sig oskadliggjord, tills 
~enden är betänkt på att utskicka donna landstigningsexpedi
tton , då a ntingen blotta hotet a f hennes til lYaro föran leder att 
iugen dy lik expeclilion företages elle r, om den företages, 'elen 
omintetgöres genom förstörelse \1. v. s. genom an fall l'rån vår 

flotta . Detta är att uppträda efter don strategiska s. k. >> (iee t
in-being» -princip on. 

Vår motståndare å nndra sidan kommer naturligtvis att 

göra a llt för att oskad li ggöra vår kustflotta, dels genom försök 
att förstöra henne, dels genom försök att blockera henne vare 

sig geno m innestängningsblockad eller ohserYationsblockad, dels 

genom att utföra undororclmvlo krigsföretag, afsedela att ut
locka henne. Det meclel, som vi än-a att ehuru unc1erho·sJ1 " n , <b u , 

hålla vår knstHotta osk:adliggjord , tills rätta tigonblicket är 

':') Denna framställning ]mr fö rut varit sy n lig i tryck i broschyren 
Ett och annat om jö1·sva1·skri.r; 'Utanfä1- Sve1·ige, af C. G. Flach. 
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mn o aLt l1 cgagna henne, lir ~ kilrg~mlamc, so m omgi[\'a yåra 
kus ter, nf hvilka det föruL omtalade sLom cen t ralL belägna 
s k iirgårdsomr~td et är <lc L viktig;tsto, ty lir det ju <1ot, solll bör 
t jäna såsom vår ku::;Lflotta~ utyidga<le oporatioJ JSbasområ Ll c. 
l'~t någon punkt inom detta sto ra skärg[tnlsområdo hör n1r knsl
flottas Jm[vudstyrka, h vari l :sta klass pansnrbatarnc utgöra 
biman, n u förläggas, och bör man !Jaha så lll i"mga rokognosco
rings l'artyg, som kunna uudvaras [r<"tn llltl\·ndsty rkan , i öppua 
sjö11 med ord er at L observera den Ilcntliga Lransportfiottnns san t
mandragni ng och rörelser och at t in m [>por(<)J'a dcsamn Ja genom 
nllrmasto signabtatioucr till högste hul'idhal\·areJJ l'lir hu[vwl
styrkan. 8lntligon bör m an Jörlägga si\, m[mgn kr.vssaro och 
torpedbåtar, som kunna Ull{lvaras fritn hul'nt<lsLyrkan oeh d eL 
skärgå rd so mrå<lo, h vari donna beiilllwr s ig·, till do si'tsom Aank
siöcl på vår mer eller mi 1 t d re öppna kust bmpl ign s kllrg<lr
damc, för att dymollebt upprlltthålla hcrraviildel lilngs Y<tnt 
kus ter. Ptt delta sätt förlagd hör v hr L! o t La k nttJJa Hit l! pl igusL 
uppriittbhlla vår n eu tralitet, och om don b rytes, skydda Yhr 
sjögrilns mot en invasion . 

Om uu Jicudon, ifall krig bryter ut, handlar siraLogiskt 
riktigt, så blir detta naturligtvis det svttrastu l'allct för dtr 
flot ta; begår h an däremot strategiska misstag, ;;h cl esto biittr c 
Iör oss, förutsalt att vi bogagna oss af dom, och det i r iilL 
ti(l oeb ptt rlttt plats. Jiaudlar han s tra teg iskt riktig t, utsiln 
der han a ntagl igen alla tillgängliga rckognosecringsrartyg, för 
aLL dels tnga kännedom om, h nn· s\·onska flottans llll f\' utl styrka 
bcl im10r sig, dels uJHlantriingn ollor försLöm alla Yånt rekog
noscorings[artyg, som finnas i öppua sjön. Snmti(Jigt torde 
Jicntliga fl ottans lmfvuclstyrka, afscdll att oska<lliggöra svenska 
Hottans hu[nulstyrka vare sig genom stri(l ollor blockad, gi\. 
till sjös, för att seelan undcrriittolsor ingtlt.t, söka eller bibe
h ålla ktinning a[ densamma. l\lobilisorns vi'tr kustflotta i Carls
krona är det don största sannolikhet, ::tU <le tlentlign rekognos
ceringsfartygen genast cliir fil. klinning af densamma, samt aU 
några statio neras Lli.irntauför, för att obsenera henne samt med
dela unelerrättelser om henne till don fientliga Holtnus lmfVLHl.-
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styrka , ]1\·ilkon sålun<la genast blir i s lå ml alt uppsöka h enne 
och antingen blockera l10nno, förstöra l10nn o ell er hälla kän
ning m e<l l1 on nc. Under Liden eller i krigeLs senare skede 
saJDmandragos troligen transporLIIoLtan, oeh den del a f {iont
Jio·a flottan , som iir afsedel alt kOil\'Oj·era den samma , anvLindos b 

:::1\.som bevalming id'ven nu under saJlll lHtiH1ragningcn. V<lr 
flottas ltul·vudsL.vrkn hör, 01 11 den ej blifvit mobilisorad i Carl s
krona, oeil sitlunch oj bli[,·it funn en af lieJHh)n, söka att i det 
län gsta il [t!l a fimH len i o1·iss l10t om sitt liige, gunom att und e r 
dn gen i Jtlu ga S\'iirti Il gLi ng li ga ~urkarplatser ocl r om natten om
hy ta dcsam mn , samL dcssuLonJ, ulnn all riskera ·,u'lyon pansar
bål, uppLrilda , dii.r det hHc r sig gö ra , tnc<l öfv erlhgscn styrka 
mot f-i cnd ell s rekog noscerin gsfartyg, o<:lt ska<la eller mota af 
dem. \ '[m:t rokognoseoringsfartyg, tillhörande yttre bevaknin
gen , böra göra allt i si n makt att lölja transportfio tlnn s sam
mandrag nin g oeli diirom tid l ocil ol:ta imap[Jor tC'ra till högsto bo
hllwfvaren, r eplierande [l1t sig;nalstationcrua. :·~r det slutl i
gen sä, at.t liendon e rb itll er kiinning ar \' le J' t-lottas bu[vuJstyrkn, 
bör denna , om fientli ga !l ottan s hu[vud styrka ol lor delar dör
a[ intriinga i sldrgånlcn, Lllldvikn aLt upptaga stricl mot bonne 
mo<l sina pansarbåtar vare sig i sta rka fö rsvarsstitl lnin gar eller 
p<\ nnn:tt ::;ätt, m on cliiromot söka att ska(la och oroa henne s<l 
mycket som möjligt medelst torpe<lb;Uar oeh förut utlagda 
lllinoringar s;un t möjligo1r inmi JJ Orin g:tr. Det lir antagligt aLt, 
sodau ti CJHl cJl tillbragL en oll or annau naLt i Yitr skitrgft rcl , han 
lilnmar dcnsamnw , om oj, S<t ckss YillTO för honom oeh des to 
biltlro l' iir oss. Liimnar kur skärgftrdcn , s[t lir det troligt, aLL 
han nppriittar on ohscrvationshlocka<l och ej en innos tängJJings
hlockad a( d eL skilrgånlso mrtt<lc, In·ari svonsl.;:a fioLlans hui
vudstyrka helinner sig. Ohservntionsbloekaclon tillgår antag
li gon s[tiunda, uLL Ji cmlem; hu[,·udstyrka bggcr f'iig så centra lt 
som m (i jlig t i lörhi'tllall<lc till rle utrall slucler, som leda mot egen 
trau sportf-lottas tillämnade viig. Han söker såluncla att hålla s ig 
mellan yår lmfvu<l~tyrlm och sin transportflottn, m en clock så 
nära skiirg[mlsommdct so m mö j Ii g t; me <l sina rekognosari ng s- -
fartyg bentkar han a lla utfnllslcdor samt underhåller med li.imp-
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liga fa rtyg förbin<lelsou m ellan hufvudstyrkan och dessa . Att 

företaga on innestän gning.~ block n <l låter sig svårli gen göra, ty 

då skulle han placera en s tyrka , starkare lin svonslm Hottans 

hufvuclstyrka , framför hvarje utfallslocl. Dock ä r det möjligt, 

att han placerar stark a afrlelllingar framför do viktigaste ut

full s loderna. Under ti!len bör omell e rtill vth hurvuclstyrka ge

nom sina rokognoscor ingsfartyg, tillhöranrle inre bevakni ngen, 

och genom sign a lstationerna i det blockerade skärgå rd so mrå

det, göra all t för att taga kännedom on1, såväl huru blocka

don är anordnad utanför lederna, so m !war Jiontlens bul"nlLl

styrka uppehåller s ig samt dessutom oroa do blockoramlo far

tygen genom torpo rlbåtsanfall. Nu kan fi onrlon ö[verväga, om 

han i.lgor fullständi gt herravälde till sjös oll or icke, om han 

oskadliggjort svell ska Jlottan ollor oj. Anser han sig äga lull

ständi gt h erravillcl o t ill sjös, låte r han sin tru nsportflotta an

tagligen utgå und er konvoj af cliirtill afseeld :otyrka, oc!t cl å ilr 

clet af största vikt, att högste bo[älhafvaren för vår f-l ottas hut

vm1styrka oupphör ligt h ålles nn llorrättad om transpor tflottans 

rörelser medelst yttre bevakningens rekognoseringsfartyg oc.;h 

signalstationemu med bvilka sonare lian natur]ig:tvis bör s tå i 
• ' <-' 

elektr isk förbindelse. Emedan do fient li ga trupperna skola 

lan!l sättns i för dem Jiontligt lmHl , är det :=:anllolikast, att de 

ölverföras på on samlad transportflotta och oj på spridda 

transportfart)'g, som afgå Yi cl olika tidpunkter och från olika 

platse r . Rkulle detta m öj li gen bliha fallet, eamlas de a ntag

ligen vid en rendez-vous-plats utanför vår kust, för att seelan 

verkställa landstiguingen samtid igt. Uneler don na tid bör hög

ste helälhafyaren för vår kustHotta hafva Jörskaft"at sig nog

o-rann kännedom om blockaelen och ofta förflyttat sin hufvud-
b . 

styrka i nom det blockerade skU rgårdsomri:Cdot, så att 1ioJtdon 

är i ovisshet om, hvilkon utl'rJl s leLl han tänker bogagna s ig af 

för att n å transportflottan. ])[, högste befäl h af varen genom 

rekoo·noscorin o·sfartyo·on och si o·nalstationern a erh ålli t säker kän-o b b b 

nedom om den fient liga t ransportflottans bof1ntlighet, kurs och 

sannolika punkten [ör landstigningen , går han med sa mlad 

styrka till sjös under skydd aJ mörker genom läm p li gas te u t-
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fallslecl, geno mbryter il endons blockac1, om så sk ulle orfordr~s, 

och forc:ora r kortaste vägen mot transportfiottan, samt gör s1tt 

bästa i att anfalla och förstöra denna , seelan ban genombrutit 

eller utmanönerat konvojen . Sannolikt är , att on genombryt

ning af blockaelen under skylid af mörker skall lyckas, i syn

norhet om Jionclens uppmitrksamhet. bortiodos från det still le, 

där hu rvucl styrkan ä m nar utgå, ge nom skenan rall mot andra 

punkter a f blockaden . Om möjligt bör ähe n an fall et ~lå d_e n 

fientliga transporttJ ottall vorksticillas ll attotJcl och ktl st. tJll. OSJOS, 

eller då donna ii.r på ingi'to ncle i skärgården , mon man lar OJ 

tveka att g ö r u rl et, ä[von om transportflottan sk u llo in kom mit 

ooh ankrat . Ar det .i närhoten af kusten anfal let äger rum , 

böra kryssarn o och torped båtarne i nilrbeltlgua skärgitr<'lsom

rådo nn :lorstöcl ja atllallot och lyc:kas transportl-lottan att angöra 

skärgården , är det rl oras uppgift att skada och oroa henne :;å 

mycket som möjligt unel er ingåendet oc;h ankrin gen utau att 

:::;para s ig sj illlva. O rsaken h varför man ej kan vii.nta s1g, att 

Jl ondons hu~nlll styrka håll er sig i nilrheton ar tnmsport. ll oUan 

och di.i.r söker hindra aJJ[allet, ä r att, om hon b lockorar vi\r 

Hottans bufvudstnka, har bon :'itöno sannolikb ot att kunna 

förstöra llonna l~ndor vitgen ne(l t ill t ransportrlottan medelst 

sitt artiller i, sellan genombrytningen iigt rum , samt Iör att om 

möjligt ntsilLta den tl';tnsporttJottan :Jnfallando JJotta n lör två 

geuomL1rytningar, n ilmli g0 n gono n1 blockaLlflottan och kotWOJ

flottnn. Det är tydligtvis fart en so n1 bär komill er att spela 

den förnämloita rollen , oc.; h i Ll etta hii nsoend c li gger fördelen 

hos den blockerade fl otta n, som får själf besUi.mma utbryt

ni ngsög01 1bl i c koL. 
Det iir möjligt, för att ej siiga mer, att., om on eventueii 

Jiondo ilgor kiinnoclom 0 111 , att Yi ll i'L detta siilt ilro beslutna 

att möta honom , kansko blotta lwLoL a[ vi'Lr (]otta vi.d våra 

ku ste r [örm i'Lr honom att insti.llla tanken på en inYasion öfver 

!1[tfvot oc:h, om (let ä r vår östra granne, tvingas att göra sitt 

anfall ö[vor lamlgräuson. 
Detta i:i.r i allmänna grunclllrag 11um era v{Lr fiottas stra

tegiska an v~i.udamle i krig, l ör att bi u dra fientliga hi:irmassors 
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infallande ö[n'r Yår sjögräns. Uäller kriget någon af våra syd
ligare grannstater, bör naturligtvis vår kustr-lotta hålla s ig i 
den södra delen al' det stora skiirQ:årdsomr~t.det och o·iill er det './ b 

vi'u· östra g rann stat i d on del al: skii rgånbolllritdet som li o·0·cr ._.. , bt:l 

11 iirmast den punk l, <lit lundstigningsexpe<lif ionen kan tänkas 
komma at!; gft . I•; n ofantlig fördel i strategisid ltiiusoonrle Yore, 
sitsom föru t bli[,·iL II<imnrlt, llatmligtvis, om Yiid<lö kanal gjor
des farbar för alla d .m fartygsoorter, så aLL don kunde utgöra 
on lörbin<lelsolerl till f-lingö oc:h ()rogrunrls skilrgårdnr oc:h det 
stora operaLionshasomri'tdc:t si'tlnndu roträckte sig från Örskär 
t il l Kråkolund; man undveke i så !all clot rar li ga öppna -~lan ds 
hal', där Yår fiotta vi<l en genombrytning lätt kan blih·a för
störd, och man skulle äl'ven <lit ha[vn don nonländska kusten 
uneler bättre skydcl. 

Det fi nnes intet al' vi'tr a shi rgånlsomrftclen, !'Om bättre 
än detta stora nyssnilnmda lilmpar sig såsom en utvidga(l opera
lionsbas för vår kustfiott.a, dels på gruml a[ silt centrala lilgo 
pi't vår sjögräns, dels på grnnrl a[ sin utstrill:kning i litngd oc:h 
IJl'odd och dels på grund a[ sin boltigenhet gent 01110t vi'n· östra 
granne och, af Jwad so1n hiir o[van blifvit an[öl'llt, l'ramgår 
d eL, att, genom att bogagna sig af Iletsamma på ett klokt sätt, 
bör vi'tr flotta allt i<l kunna nppriltthålla h mTa\'iildoL vi d si11a 
kuster och bibehi'tlla si n rörelsefri het. Om det <1cssutom lin
nes »svii rnwr » af torpodlJi'ttar och on oc:h annan kryssare i , 
do öppna kusterna fbnkornnt1e, skilrgårdsonH·ådoun, sft böra 
vi med vår fiotta si\.l nn<b fördelad od1 nnYilnd kunna sknld a 
hela vår sjögräns om icke mot alla krigs l'örctag, likYäl. mot 
fientliga l1ärmassors i n fallande öf\'er donna gräns.'') 

''') ll c rmväldet :"t \'[lttnel llings vilm kn~tcr npprilUiti'tlleH ~i'tlunda af 
kustflottan, Wrlagtl i det ::;tom skli rg!irdsområdet, hulilgcl :"t tnciiC'rR![l delen 
:<[ lmste11 samt a,E (le >i:'vilrm[lr> af torpcdiJ<tla r, bvilkn iiro Ciirlagd:l till dc 
de Öppna dclarne af kusten flankcmndc skärgårtbOntrtt<len[l Odt kunna 
dess[l senare ::;tridskrafter följaktligen liCven an viimbs Lill andra under kri
get förc(all:mde uppgifter , som ej direkt }J[t[\'[l ni\got samhand med [tfviir
jandet af invasionsförctag, lrvilket cHlremot i.ir kustHottans hnfvnduppgift. 
Kryssare uti Bohushins och Blekinge sbirgårdar kunna således, med 
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Om vi nu ö[vm·gå att betrakta det inflytande sjökri,c;s
väsenrlcts nutida utveckling kan Htöfva på vår flottas använ
dande och diiJ'{{f (ö(jandc (örliiggnin,c;, så finna vi i främsta 
r ummet, att genom segelkraftens er silttning af ångkraften ofant
liga fördelar vunnits. Då man numera icke är beroentle af 
vi mlen såsom frarnclri fningskra f' t, har mnn framför allt vunnit 
stikerhot och snabbhet i rörelsernas utrörande. Vår fiotta kan 
bäri genom Jätt<1re åtaga sig att skyflda hela vår långsträckta 
sjögräns; men i sam ma wfm, som vi Yunnit dessa förd elar , 
har en möjlig fiende äfven vu nnit <1esamma ; han ka n nitm
Iigen lättare och mod större säkerhet hindra våra rörelser , 
exempelvis att förflytta oss från en plats till en annan, och 
han kan dessutom lättare utföra sina örlogsblocka<ler, di:ir dessa 
är o begränsade til l få utlopp. Under segelticlon kunde en f-lotta 
med pålamlsYind ej gärna hålla sig tätt utf'Jn[ör ett hamn
u t lopp; vissorl igen liindrade on dylik vind den b lockerade f-lot
tan irhn att utlöpa, mon kunde elen möjligen kastat om, innan 
den bioekerande flottan hunnit tillba lm till h amnutloppet, och 
kansko don blockerade då allaredan h ade kommit ut och ha m
nen var tom . Mecl motsatt vind, som underlättade ett bry
tande af blockaden, kanske den blockerande IJottan ol'ta ej 
kund e hålla sig så nära , att don kunde förhindra utlöpandet. 
All t detta har försvunnit genom å ng krnftens införande. N u 
bör en blod:erande ångf1otta kunna i livad väder som h elst 
hå lla sig på sin bestämda plats. 

Botriiffan<1e tlet inflytande, som sjökrigsYäsondets utveck
li ng ntöi'Yat. på don moclcma örlogsblocknden , säger don \'ram
stående sjöstrategisko skriftstiillaren ~lahan uti on uppsats, kal
lad Considcmtions govCI'ning tlw elisposition of naviPs, först 
synli g i Tlt c Nationett Review, Juli l!l02 , följande: 

»Det är tydligt, att Llen närslutna örlogsblockaelen af ficnt-

t illbj iilp [l[ g rupper af torpcdbi'Lt[lr, omöj liggöm lt[lnclclshlockader, bran;l
skattningar och laJHlstigningsfij ret.ag i mindrt• ;;k[tJa i niirlwtcn af dess[l 
sklirgi'tr<lsomr:"td cn. 
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liera hamnar en krio·soporntiou , som i ordets strängasto bomii.r-:-., . , n 

kelso är taktisk, har m1<J orgått i ögonen fallande l'öriindringar 

seelan Joma tider. -'lö:jlighoton a[ att kunna gil. till sjös och 
stym lrnHl kurs som htilst under hvilka vindfö rh ål land en so m 

htilst och möjligh eterna föt· torpodbil.ton, ehuru <l ossa kanske 
ö[venlri[vits af förv~intninguma, äro do båda mest atgörando 

faktorer, som tillkommit. Härtill kan liiggas elen ökade skott
vidden af kustbefästningarn os kanoner, hvilken kan ]J il.lla re

kognosceringsfartygen pf. ett betydligt längro afstil.nd iin for
dom och omöjligheten af att nu för tiden kunna upp täcka 

vissa afsigtor, so m man föru t kunde sluta sig till, på grund 

af hvad man såg af master oeh segel. 
»J\ andra sidan har området för bevaknin gs [arLygets an

Yiindbarhet lJJifvit ofantligt [ör(j];:adt, genom dettas förm åga att 

k u 1m a r ii m sig n~ir och h vart det vill och i on sona ro tid ge
noll1 gnisttelegraferingens infömndo. Mo(l ti llhj älp :er hög l'art 

hos och ett stort antal af dessa fartyg , uiir (lot vara möjligL 
att knnna hålla grannskapet al h\·ilken hamn so m helst under 

så noggrann bevakning, att sannolikb eten för att tläri[rån kunna 
obemärkt utkomma blir m ycket liten, sam tidi gt so m ö[verbring
amlet af de viktigaste mo(kl olaJHlena - Jieudens styrbt och 
don viiu han tao·it - iir till och m od iimm silkrare än upp-n n 

täckten af hans nn(lkommande. Ett nutida bovakningsfctrtyg 

Lohöfver icke so on fi ende gå sy(hart bän för on fri :-;Jc öppen 
vind, som utgiir för clcLta själft rak m otvind att kann::t nå sin 
oo·en I-lotta hundra mil i norr. Det bohii[ver ieke ens ånga i o 
vilg till sin hu[vud styrka, utan samti(ligt so m (lot telegraferar 

till (lensamnm unden iittclsen härom, söker det att behålla licn

den i sikte och drager till s ig för samma upp th<lg alla fa r tyg 
tillhörande egen klass och som befinna sig ino111 hörh i'tll för 

dess eloktrislm stämma. Det är Yisserligen snnnt, at.t fi end en 
kan göra några snedsprttng eller till slut på annat sill t und

kommn, men det pro!', som den militära skarpsinni g heten oelt 

slu tlodningsförmågan d i.iri gonom un1lerkastas, är o:i sLön·e nn 

än [orclom . 
>>För att kunna upprätthålla en närsluten örlogsblockad ar 
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en hamn i våra dagar, fordras det bevnkningsfartyg, som äro 

snabbare än de slagskepp, h vi lka Jinnas i donna hamn och 
tillsammantngua starkare än dessas styrka a[ kryssare. De 

blockerade slagskeppen kunna till följd häraf oj upphinna och 

göra pri ser, ej hell er löpa forLaro ocl1 undkomma; och do bloc

kerad e kryssarne, som möjligen kunua gå fortare, äro likvill 
ej i stånd att bortclri[va sin beva kning ej heller att npptnga 

strid rnotl framgång, emedan do äro und erlägsna i styrka. 

Om man till cl essa nyss ang ifnn egenskaper hos elen bovakamle 
styrkan ltiggor tillräckligh ot i antal, för att kunna utföm be

vakning nattetid a[ en cirkelbåge m ed fem eng. mils radio, 
och hmrs medelpunkt utgöres af själfva hamnen, så äger man 

i allt detta synnerligen verksamma anstalter emot, att en fi end e 
skall knn n a undkom ma oben1ärkt. 

»Do fartyg, som anvitndas närmast hamnen , i.iro !war för 
sig så sm{t, att förlusten n[ cLt a[ dem genom torpe(lsprängning 

icke äger någon betydelse ur krigssyllpunkt sedt; dessutom itro 
på iutet vis alla förd elame å torpedbåtames sida. Den bloe_ 
kerand o styrkan af slagskepp, som befinner sig på ett ollor tYå 

hundra cng. mils afstån(l och på en olika plats !Jyarje natt, 
är så försäkrad mot torpedbåtsnnl'a ll, som det gii.rna kan \'ara 

möjligt. Emellan denna och do inre b eva k ni ngsl'artygen be
finna sig do pansrade kryssurne, mer snabl.Jgåonde ~in den 
fi entli ga slagflottan och starkare än de fi entliga kryssnme. 

Dessa iciro dc taktiska (1ispositi one t', som lämpa sig för närva

rande tid, och i hufvmlsak äro do ett återupprepande af dom, 
som lord Nt. Vincent använde uLanför Drest oe;ll han s pl::tccring 
a[ Nolso n utanför Cadiz uwrl on inre eskader för ett iixlmncl

rado t illbaka: - en eskader a[ fregatter och kutterbriggar kry,_ 
sand o dag och natt u tanfiir (;on Iot ; fem Ii nieskopp till ankars 

omkrin g tio eng. mil dä rutanl'ör och vidare utanför rl ossa tre 

lin ieskepp under segel. Hufvnclstyrkan , don tidens slagHotta, 
befann sig på tjugufem till fyrtio mils aJståncl därifrån - ett 
afstånd, som uttryckt i tid, ä r lika mecl, ej min(lre än, hundra 
engelska mil i våra el agar.» 

En annan stor fön] el , so m kom mit oss till del genom 
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ångkraftens infömnrle, mon af hvilken en oss möjligen anfal
litndo fiende ej kan i nämnvänl grad draga någon liknande 
nytta, är, att numera skillnaden emellan stora örloc,;;fiottan och 

b 

skärgi\nlsflottan försvunnit, såsom varande obehöilig. Uneler 
den s. k. sogcltiJen var det omiijligt för don nJ segelskepp 
beståemle stora örlogsflottan att kunna röra sig i110m ski1r
gårrlen, och kunde elen följaktligen ej bogagna sig af don
samm'l såsom on utvillgad operationsbns. Den skeppsmateriol, 
som var afseeld för skärgården, hade å andra siclan svå.righet 
att kunna upptr·~Lda i öppna sjön. Hvanlora flottan var så
lunda llänvisad till sitt särskildta operationsområde. Angkraf
tons inlöramlo har cläromot undanröjt rletta. Vår flott[: mocl 
dess olika skeppscerter kan mocl lika stor lätthet numera röra 
sig inom skärgärden som i öppna sjön, under förutsättning att 
hänsyn Utges till dessa båda betingelser vitl materielons bvo·-

·'o 
gande. Af detta framgftr, att vi kunna hålla och förflytta vår 
örlogsflotta inom skärgården, til1s det rätta ögonblioket är inno 
för henne att löpa till sjös, och sålunda kunna vi nu sjitlfva 
bestämma ögonblicket för vårt uppträdande i st. f. att såsom 
fordom vinden i hög grad var den osäkra, bestämmande faktorn. 

Genom elektr icitetens införande har underrtittelseväsendet 
i hög grad befrämjats. Genom att låta L1e längs kusterna upp
rättade signalstalianerna å ona sidan stä i elektrisk förbindelse 
med vår flottas hufvuclstyrka i operationsbasområdet, och å den 
andra sidan med den s. k . yttre bevakningens fartyg, vare sig för
medelst gnisttelegrafering eller afståndssignaloring, kan en högsto 
bofällmfvaro inom operationsområdet bållas vi11 unclenättad om 
~eudens rörelser, under förutsiHtniug att yttre bevakningens 
fartyg llafva tillräcklig fart att kunna rätt utföra sina uppdrag. 
Denna möjlighet förefanns oj i förflutna tider. GenOlD gnist
telegrafiens införaucle kunna dessutom våra öar Ölaml och 
Gottland stå i förbindelse mod svenska fastlandet, om ock un
dervattenskablarne blifvit afkapacle. 

Genom artilleriets utveckling tvingns vår f-lotta, ntt nu
mera hafva sin primära operationsbns ollor sin Wrläo·o·ninusort 
. f. l .d bb b 
1 rec st1 liggawle så långt tillbakadragon som möjligt, på det 
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att oj lllott dess anläggningar och förrådor därstädes ma vara 
unrlamlragna fl.oudens längt räckande artillerield, utan äfven 
på clet att hon må kunna i lugn ooh ro verkställa sin mobilise
ring, u ta n n t t b 1 i f va stönl af denna eld . Det är ej nog att 
ha[nt bel.ästn[ngar, liggande såsom skydd, ty cle kunna för

störas, utan rle geograliska förhöllandena måste vara s[tdana , 
att dc omöjliggöra an v~inclaudet af en vicltg[tencle artilloriol<l 
emot vår f-lottas ftirläggningsort. 

K l i matets i n verkan har äf von fått röna i nliytanrlo af donna 
sjiiväsonclots ut\·ockling, i hvad beträffar elen st~Lngando isen. 
Såv~il genom ångkraftens införande, som genom fart~·gens kon
struktion, har det hlifvit lllöjligt att frnmbringa on farlygst_vp, 
<lon s. k. isbrytaren, lwilkon iir i ståml ntt hålla on fonlom 
blott unrler on <lrl af [trot ti\lg:i\ng:li2: hamn ollor tillo-ilno·liot 

LJ ' .l '-~ ,._, Ö Ö 

operationsområde iippen 81kr dppot hela <'trot om, huru sLriinga 

vin t rar n e än m å vara. 
() 1\en·äger man nu dem w utveckling i nom sjiikrigsYii.son

dots omn"tclo i ltiir ofvan nLLmnfla riktningar, s[L hnnor man, 
hurl!som <lonsamnw biir kunna utöfva sitt stora iuAytan<lo nu 
för tiden på ntlct a[ vår flottas fiirlilggningsort. 

Om man nu slutligen ö[verg:'Lr till ntt efterse, hvilkr~ (or
clrinqar böm stiillas på vår flottas (örliiyqninqsod i (rcddid , 
si't J-in n a vi dessa vara Wlja]l(lo: 

l) Att den är centralt bebgen på vår sjögräns. 
2) "\tt vår Hottas mobilisering därstädes ostörd kan fortgå, 

sky<lclacl mot såväl artilleriolll som torpo(lbåtsanfall. 
:3) Att Yår flotta, sedan elen en gång är moJ,iliseracl där

stäcle;:; , ej kan blif\·a blockerad, samt att vår flotta därifrån l 
utan att bli [va afsknren, kan intaga sitt strategiska operations
läg(-l, oberoende a[ mecl hvilken makt krio·ot må ~[o·a rum. b b 

4-) Att Jörbimlel sorna med förlilo·,rnin2:sorten i fredstid bO u ? 

hvilken är att betrakta såsom en primär operationsbas, kunna 
upprätthållns, äh·en sedan fiottan intagit sitt strategiska ope
rationsltige och så vidt möjligt är under hela krigstiden. 

6) Att den ligger i närheten af clet strategiska operations·
områrlot eller elen utvi(lgacle oporationsLlfLsen, så att rlottnn, 

T·idskl'ijt .; Sjöviisendet. l) 
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sedan don är mobniserad, utan tidsutdräkt kan intaga sitt stra
tegiska oporationslägo. 

G) A t t förläggningsortens l ägo är så vald, att den ej or
bjuder lätthet att anfalla vare sig från bnd- eller sjösidan. 

7) Att en sträng vinter, på grunu a E Y alet ar förläggnings
orten, oj må kunna utöfva något fördröjande inflytande på vår 
flottas strategiska uppträdande. 

8) Att förläggningsorten är rymlig, skyddad för väller och 
vind, försedd med tillräckli gt djupt vatten, god hållbotten, och 
att don näJjiggaJHlo terrängen är lämplig för dockor, verkstä
der, Wrråclsmagasiner och upplag af (]et slag, som böra finnas 
vid en f-lottas station, samt att komrnunikationsWrbinclolsoma 
såväl land- som sjöledes äro goda. 

Do 7 första forrlringamo äro, hvad man kan kalla krigs
lordringar, och de, som äro angifnu i punkt 8), fredsfordringnr. 

Af hvacl som i det föregående blitvi t sag(lt framgår det, 
att rlet stora skärgårdsområdet, hvilket ligger på var östra 
kust, ur geografisk, krigspolitisk och strategisk synpunkt är 
det mest lämpliga att utgöra vår kustflottas operationsbasom
råde eller utvidgarle operationsuns och häraf kommor äh-en 
såsom on naturlig fö ljd , att vår Hottas förläggningsort i freds
tid äl\·on bör sökas inom detta område. Bland do tre skär
gårdar, hvarar detta stora områcle består, är tltockholms skii.r
gånlsområclo det, lrntruti kustflottan i fredstid bör förläggas, 
ty skall man 11nna, att clärigonom alla cle fordringar uppfyllas, 
som här ofvan blifvit. uppstäHela på vår Hottas förläggningsort 
i fredstid. 

Genomgår man, mecl fästadt afseond e hiirpå, de ofvan 
uppställda fordringarn a, så finnor man i främsta rummet, att 
genom Hottans förläggning inom (]etta skärgår<lsområde, kom
mer förläggningsorten att blifva centralt belägen på vår sjö
gräns. I'[t grund af det stora skärgårdsområdets utsträckning 
i bredd , bör Yår kustfiotta, om förläggningsorten tillbakadra
ges tillräckligt långt och lägges innanför befä stningarne, där
städos kunna , skyddad för såväl modern artillerield som tor
pedbfttsnnl'all, ostörd ut[öra sin mobisering. På grund af detta 

skärgånlsomrädes geografiska natur och genom att väl anordna 
försvaret inom detsamma, bör vår kustflotta därstädes, h varkon 
behöfva riskora att blifva blockerad eller afskuren från sitt 
strategiska operationsläge, detta senare, emedan just detta 
ligger inom el et stora skärgårdsom rådet. Af liknande skäl böra 
äfvon [örbindelsema i krigstid till förläggningsorten kunna 
u pprättbållas, och mu edan det strategiska operationsläget 
ligger inom skärgårrlsområdet, bör det ej åtgå lång tid för 
vår kustfiotta att uppnå detsamma, sedan den en gång blifvit 
mobilisera(]. På grund af Stockholm skärgårds otillgänglighet 
bör äfven förläggningsorten, om don lägges i n nanEör bcfäst
ningarne, kunna blifva väl skyeldall för anfall från såvi.illanr1-
som sjösidan. 

H vad åter beträffar dc klimatiska förhållandena, så bör 
vår kusWotta, mel1 den utveckling isbrytaretekniken i våra 
dagar erhållit, oj riskora att blifva infrusen, äfven om förli1gg
ningsorten väljos inom Stockholm s skärgårdsområde. Seclan 
Stockholms stad förskaffat sig isbrytare har det aldrig in
träffat, att sjöfarten till sagde stad varit a[brutan till följd af 
isförhållanden. På grund af vår flottas strategiska am·iinclan
de är det numera oj häller någon nödvändighet för henne, att 
såsom i forna tider, söka Komnm till sjös före eller samtidigt 
med elen fientliga flottau , ty såsom förut är hn.mhållot, be
höfver hon nu ej söka at.t bevara eller förskaffa sig herraväl
det öfver Östersjön eller närgränsande faryatten. Dot är först 
i ett senare skede af kriget nödvändigt för henne att kunna 
uppträda i öppna sjön, nämligen då en större lamtstignings
expedition kan ifrågasättas att blifva företagen , och clemut ut
går säkerli gen ej , förr än isförhållaJHlcna äro synnerligen gynn
samma härför, eller all is är borta.*) 

'') Under min tjiinstgöring i generalstaben å ren lSD:l - 93 fortsatLo 
och afslutade jag ett arbete ang:kn<le isförhållandena i Öst01·sjön och n iir
gränsande haf och farvatten , grundadt p{L observationer, företagna n!lLler 
ett flertal år af person::tl en å de svenska fyrarna samt ::tf yå ra konsul or i 
städer, liggande vid kustenut af dessa haf och farvatten. Emedan dettrt 
arbete troligen lir det mest utförliga, ja k::tnskc enda, 'Jti sitt slag, som 



l [\'ttrl fl ter s lutligen boträfi'ar att Jinna on plats , som är 
r?mlig, sk y<l<l<Hl för vä<lor och vin<l , förscd<l med lillrilckligt 
d j u p t vatte n , go<l hållbotten och mo<l n ii rl iggan<l e territ ng, 
liin 1plig för rlockor, \'erkstädor , förr!'td smagnsin or och rlivorse 
uppbg samt me<l gocla kommunikationsl'iirbinrlolscr s[tdJ lan<lt
som sjöle<les, torde detta ej möta n ttgo n svftrighet in om <lotta 
vi dsträckta skärgård somn\<lo. IIälst bör <lonna plats ligga innanl'iir 

bl il' vit Rys tr nt(lti skt l'nlll'öljdt lliir i hn<lcl , med ~ii r:-<l;ild t filsladl afseende 
p :"t kri gsfö rh :"tl land en, to rd e rl c Rln tlc<lni11gar, man kan <lrag(l (l [ detsamma, 
k111llla ansl'R Stlc'Olll S~' lllt C rligen til![iirlitligfl. 

Af detla framgick, att i~fiirlt :"dlflnd en(l p:\ d<•n sycnska o~ tku :;tcn ii ro 
l>Pl.l'<ll igt gynmmmmarc iin å l'.1·ska rikets Y il~t kn;;L oeh att dc dess utom 
iiro af en synnerli gen omväxlande kamldiir å d en [iirsiniimnda kusten, 
samt sttlunda mycket sv:hflre att p:l fiirhand kunnfl hc rHkna, iin de ltvarjl' 
v inter jämt :"t tc rkommandc i't den ~isLnänmda kuste n , 1\\'ilka lni.dn. omslitn 
d ighc tc r fiirhn(l en stor fiinlcl ii t dcfpn si y en . 

Elimah ~ t vintertid :"t elen SVC11Hlm ostkusten iir bct~·<lligt. mildare iin 
:"t ,]pL ry~lm riket~ viistknst. D:'t umler tnildare vi ntmr dC't kan It ända, 
(l[( d<' fkst(l :11' nwllcrs t(l Nvc ri gcR hanmar he la tid e n ilro lillgiing liga, iigc r 
delta fiiritttllan<le diircnwt blott d et infly tandet tt hamnar, bclii;.rna p it l •' in
latHis l'iistra knst O('lt i inre dele tt af fin Sk(l viken, att. deras istid l'örkor
tas e n cllpr annan nti'mad , men ytte rst ~iillan nl'rl g[t r hiirigcnom isti<l,•n s 
1·araktighet u ndPr tre 111 tma<le r. !•: medan det nn fordras , att, d:1 l' n stö rn• 
trupptransport sk(lll Wrctag::ts a[ Hyssl antl , d lirtill anviindas alla för del t(l 
lindandtl liintpliga r.l·s ka handelsfartyg, oc l1. dtt i dc h amnar, ~om iiro be
bgna vid n yssniimnda kuste r, iifve rvintrn.r slii rre dele n af rl e n t',\'Sk(l h:tn 
debfiolt::tn, "'\ följer h ii ra[ tillikrt med at ln·a<i h iir ofvan sagts, alt niistan 
oöhcrvinm:rliga sy[trig hctc r möta för rlctt (l land alt v intertid förctag(l en 
invasion öfvcr haf:ve t mot viil-t land. JVr cliirtill knm111c r enl igt uppgifter , 
som b lif:vit nti g lämn(lc]c från til lförlitligt h:'\11, n.tt Lil>nnH förut näs t(ln i;;
fria hamn nu till följd af byggnadsarbetcn, HO m föranll'cHs af ><agdc hantli H 
omdanand e till örlogsharnn, äfven f:\tt ~in is tid alt riikna 111Cl1, oc:h all 
packisen, ;;om af: ~trömnwn för es Hings kurl linrlska kuHtcn, hopa t· s ig utan 
fö r <lc nsamm a, så böra Pj nttgra stu!ana kri g~fii re tag vi n te rtid till sjös vam a tt; 
befara från vår östra granne, hvilk a ej kunna afl'iirjas a[ Y:ha Hings kus te r
na f:ördelade öfrig(l sjöstriclskmfter, och låte r man diirjämtc den del af v:i.r 
kustflotta, p:0

l hvilk en dc viimpliktige vinter tid öf1·as, h<tfY(l sin lmfvu<l
s tation, exe mpel vis i Oxclösuwl;; af isförh ål lan<lcn gynnade ltamn , ln·an' 
is tid nndor en medelvinter uppgår till en m:1nad, tonic Y~Lr kustflottas fiir
flytt,ning frtm Carlskron(l ej ptL g rund af isförhålland ena fö rsiLtia oss i ntt
got farligt hige gent e mot v:"tr iis tm g rannstat. U n c ler mycket striing(l 
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ro<lan befintli ga befästningar, förutsatt , att alla do sund , so m på 
grnnd af en för fe mtio år sodan beriitt.igac1 , 1n en nnm era obe
rilttigad försYnrspolitik, försänktes, åter blitva upprensade ocl1 
1 stället l'örsod<la mod minor och lhmkerande lmttori or. Det 
yid \Tii rtan föreslagna om rådet torde sy nnerligen yii,] ltimp<t s ig 
härl'ör. }ett hafva kustflottan förlagd inom sjilll\·a Stockholms 

vintrar utgö r d e~Kuton t deL Iii u g;; vii. ra ku~lo r ~ i g striick(lnde i>:>bill Le t lika 
så tn ydwt ett ~k.vd<l för oNs som ett hind e r l'ör fienden aLL kunn(l ni't oss. 

.1 T vad. lwt riiffar våra si id ra oc l1 Ny d Yiistra g rannar, ;;tt H r det l' isKcr
ligcn Hannt, a lt isEörltå lln.ndena i Carl~krona örlogshamn mera 111 0tsvara 
de i nämnda state rs l1aJnnn.r Eörekommamle, iin någon knstflnltam; förlägg
nin gso rt ~ i det Ht ratcgitika opcra t io n ~områcll't s kulle göra, m e n å andra ~<i
dan ii r de t al L iltågkonuna, att c ll in1·asionsförc tag fri't n någon af dessa 
stalers siLla ilr p:l grund al' vårt geugraftska oc lt krigspoliti Hkrr Hige högst 
oRauttolikt , nl::tn tur<le kr igsfö retag från delta håll blott komma att in
skriink(l s ig ti l l >:>å dana, ClllOt hv ilka vår knstflntla ej direkt elle r ge nast 
viLl krigsntlnot.tct bolti;l'vcr upptriirlfl, utan ltvilka kunna mötas af n'ira 
öhigfl lii,ngs ku stc mfl förlagda st.ridNkratter. 

O m y i diircfte r öfyergå aLt j il m föra, m ed siirskildt fii,.;tadt (l[;;cc nd e 
på is fö rh å lland e nrr, 8Lnckholm oc h l'ar lskronr1 s:"tsont fö rliiggnin gso rt för 
vår flotta , s:"t skola vi finnfl, att is[örhålland e n(l nnm cm l' j utö[va ett så
dan t slort intl.1·hndc p:"t dennfl l'nlga såsom [onlontLhtgs . För del fö rs ta 
haha yi numNa p:\ g rund af y;"ut krig~poli!iska läge fått till m es t sanno
lik m oLsti'mdarc en makl, l11·ars knstcr iiga mera og~·unsamma isförlt ttl lan 
den lin våra cgufl, d<1 d lire mot i fo rna dagar v:h bufvud sakliga 111ot.s tån ~ 
dare iigde iNfrifl hamnar. För deL andra Jt[lr vår fi otlas >:>Lratcg is ka an 
vändande nnm era lJiihit defensi1·t emot fo rdomdags, då det va r offl'nti i\'t , 
och l'iiljakt.li ge n ii r dL oWrdröjlig t nppträd:wd c till sjös af h enne vid krigs
uliJroti cL nunt e m obehöf\igt. För det tredje ii r eld blott e n af d u t ren n c 
oss n~irgräuKiHHlf' ntakterna, n1ed lt\rilkcn krig kau ifrågako nun a, :so1n äger 
ogy nn:s:untn arc itiförhalhnd cn Hn Ot;H sjiilha odt ,;om giirna kan tänkas 
vilja företaga en invasion öfvcr lt a fvet mot v:"u't land. [ de öfrigrt bttclfl 
staLcmn.,; intrcs~c ligger det ej att under elt. krig utföra n ågot dylik t krigo;
företag. l.'ör det fjilnl e har c<j ijkr i g;;vii~encl cls ut1'e<.:kling m ed fö r t, alt pi't 
grund af: å ngans införamlc och Hkcppsb)·ggna<l ,;m alcria l et~ ersätta nd e a [ 
järn num era c'j blott riinnor kunna hållas öppna i hnrn tjoek is som hälst 
utan iif:vcn a lt de ~kcp p , som ,;kula lwgag na sig a[ d esa mma, nu kunna 
fmm~:'l uti t!c:;"f\ oberoeJI(lc a[ vinde n, ett fö rba lland l', som ingen ens kunde 
clrömllta on1 i [mna tider. 

.\J t slutlige n den liingre O(' h ~t r >i ngare v inte rLi ckli nti en nordligare 
belägen förläggningsort för vår kustflotta ;;lwlle kunna 111edföru, att clc"H 
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staels område tillåter icke utrymmet och äfven andra skäl tala 
däremot, men innet tinnes, som hindrar, att själfva förlägg
ningen af kustf-lottan, därme!1 förståendes varisanläggningen 
med tillhörande byggnader och bostäder, blir vid Yärtahamnen, 
och att den del af flottans personal, som ej tjänstgör därstti
Jes, fortfarande är förlagd å Skepps- och Kastellholmame. 

Då dessutom följer, att vår flotta, genom att få sin för
läggningsort i fredstid i::wm detta skärgårdsområde, i och mer1 
detsamma utgör ett skydd för elen inom detta omrftde belägna 
lmfvuclstaden, eamt blir förflyttad i ett godt försvarsläge gent 
emot vår farligaste grannstat, utgör detta ett ytterligare stöd 
för, att vår flottas förläggningsort nu bör sökas inom Stock
holms skärgårdsområde.''') 

(Forts.) 

mobilisering härigenom blefve förclröjd, så bel1öfver detta ej vara fallet, 
om allt i fredstid är förberedt för en snabb mobilisering och s~t mycket 
som möjligt af utredning och fördtder förvaras ombord. Kustflottans tor
pedbåtar böra ju ej användas för annat iindamål än kustflottan själf och 
bchöfva därföre ej lämna sin förläggningsort före denna. De längs våra 
syclliga kuster fördelade torpedbåtarue knnna användas, om så skulle be
höfvas i ett tidigare skede af ett vinterkrig. 

"') Genom kustflottans förflyttning från Oarlskrona blottas ej vare 
sig Skåne eller västkusten på ett försvar mot en invasion öfver hafvet, 
ty en >fleet in being> i det stora skärgårdsoperationsområdet å vår ost
kust är ett verksammare medel emot en dylik iin en »fleet ont of being» 
eller innestängd flotta i Oarlskrona. Vid ett krig emot vår östra granne 
m[tste dessutom Higa blifva den sydligrtstc inskeppningshamnen, och en 
transportflotta, utg:\ende därifrån, är svnncrligcn blottställd för anfall fr?ln 
en >fleet in being» i södra delen af ofyannämnrla skärgårdsområde, 
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"Blind" Torpedoskydning. 
A f Kaptein G. 111. Dahl, kg\. norske l\larinc.) 

De Fordringar, der stilles til en god Torpedobaadschef, 
kan sammeniattes i fölgende 2 Hovcdfordringer: 

l) iVIecl Sikkerbecl at kunne manövrere sin Torpcdobaacl 
frem til Angreb under alle Forholcl. 

2) At affyre 'l'orpedoen i det rigtige 0ieblik. 
Da Forholdene m1cler et virkeligt Torpedobaaclsangrob 

kan variare i det uondeligo, og den Opgave der skal löses af 
en Torpoclobuadsuhef under ot virkeligt Angreb efter min Me
ning or den vanskeligste, 111311 kan stillc en ung officer, maa 
0velsen i Fred specielt omfatta Angrebsövelser under do for
skjelligsto Forhold, samt krigsmressig 'rorpodoskydning. Det 
vii vrere klart, at skal man under hvort Angreb uclskycle sin 
Torped o, vil hvert ;\n gro b tage lang rid og 0velsen i at ma
nö vrore TorpedolJaaden uneler Angreb vil hlive ult[or liden. 
Desudcn yj] tle lokale Forhold paa mango Steder, hvor man 
knndo önske at gjöro 'l'orpec1obaadsnngreb, umueliggjöre Ud
skyclni11g nf Torpotloor. Skul imodlertid Freclsövolsorne före 
til uogot 1-{esultat, da maa 0velso i denne Henseende ch·ivcs 
clctglig og under de forskjolligste Forhold, som kan tänkes at 
hemkomme uneler en Krig. 

Jog har derfor uclarbeiclct on eld tabeller, Ycd hvis Hjmlp 
man enkelt og letvim1t kan bestemme r1en Foil, man bar bc
gaaet vocl et 'L'orpodoskud wlen at skyclc Torpcdocn. Disse 
Tabeller er blevon prövet paa Torpedobaadene paa Höstaskadren 
i fjor, og Torpodobaadscheferne har fun<let dom nyttige og in
struktive. 
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\'cd Tnbellomos IIjxlp kan JJJrtn florfor nLHtire Torpoclo

brw.d;;;nngroh lworsomholst og clog nöiaktig boslemmc, lworvidt 

man har trnffot ollor ikko. \'cd Tabellornes llj;L•Ip kan man 

ogRna for on Nybcg_\'Hdcr Rystematisk paavise og wlryddo do 

Foil, Rom han begam YO<l Sigtningcn. Der har Yrerot konsirnoret 

>> Kontrolapparater for blind 'l'orpccloskydning», l!,·one<l man 

kan hostomme <lon ved et 'rorpedoskllf l begaaoclo l<'eil. Kon

tro lnpparator, Ller for at givo nöiagtigr l ~osultator solYlölgolig 

nuul va•ro prrccisions instrumenter, e r imi<llorti<l kostbare og or 

orter min Mening LnngYimltcre at <.\nYon<lo end Tabellerue, der 

desnden giver oplysning om a71r <lo hcganodo l<'cil , Jnc<lcns kon

trolapparatat som l~ogol er inclrcLLct pna knn at give elen lota{c 

Feil i Hkmlclot uden opl_ysning om, hYorlcdcs tlennc n !'rom

kommet. 

.feg skal tillade mig at frcmstillo , l1\'orledcs 'l'abollemo e r 

mlarlwiclcdc, og hvorlcdos dc bcnyttos. 

Do F'aktorcr, hvora[ et Torpccloskn<ls 'l'nvf e r al'kL'ngig er: 

] ) Torpedocns l~art. 

2) 1\ l a alets Fart. 

i3) I\!faalets K urs. 

Naar dissc 3 Data er givne, kan man kom~Lruorc sig Lil 

>> 8igtcYin kelen », d. v. s. den \ rinkcl , h \'<) rtllldor Torpcclocn ma a 

skydes for at trn.Jfc i SigtepunkLct. l l~ig. l er llennc kon

struerot for fölgcmlc T il [~'Old c: 

'l'orpcdocns Fmt 30 knou. 

Manlots Fart 12 knob. 

Maalcts kurs 75° = Anslagsvinkeln. 
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f Fig. betegnor A TmpcrlobnadPnR, JI 1\faal ets Placls i 

SktHllös Jlingsdicblikkct, TorpC\locn tt<b;k_nlcs i H.otning AC og 

:\laa let. ganr i Hetning i\[ l'. l-his tlonne 'l'orpcdo ;;kal incffu 

i 8iglcptlllkll'!, man A (' ,·re re proportional m crl 'l'orpcclocns 

Fm't. ('30 knob ), 1f C proporLiotw l med i\[aaloLs l<', u 'L (l:! knob) 

og < ])( '. \ = 7!/'. J\ lan l'aar <la RigtoYinkclcn ::\1.\U = 1 G. 0:J. 

Maalcts kurti maa nöchondigvis hcstenmtcs i J<'o rlwlrl tilTor

pcdocns kms; den angives derfor lettest Wllllj~t·]p ar 'L'OI)JCdO C118 

Ans7agsrinkr'l, der altid reqnrs fra Hrralets Bcwr; lit 'J'vrpcdocns 
kurslinic prta den Side, !nor To1pedocn trrr(fcr J[aalct. Denne 

yinkcl falder rigtignok nrlcn[or Trianglot , men er <log benyttcL 

cla den or f'aa lct n t hestom mc, og J'onli dot nltill er al' intresse 

at kjcnd c anslagsvinkelen Ller naturligst vcrl 'l'orpcrloskyclning 

rcgucs fra j [nalots Bang . 

"\r l<'ig. l SC('S, at "\nslagsyinkclcn er lig sigtcr inkelen 

+ Torpc!lobaadeJt s l'oilings,·inkcl l'ra Maald. Aigtov inkclcn 

m aal<'fi pna :-ligtc<tppamtd, og J'cilingsl' inkcle n opgivcs l'ra 

:\Lutlct, der tillige O[>gi,·or s in Fart. For at undgan l'~c il paa 

smaa Di stnnscr,. ]Jör mnalct poilo Torpodoknnoncu. En liden 

F' e il i Pui l i ngsyi 11 kel cH har i mi ellertid Ii den i nclliydclsc paa Hc

sultatct. 
Da ' l'orpcllocn s ]<'art altill or bokjcmlt, yj] dc uhekjenllto 

Rigl.efakl.orcr Y<ere Jllaa{els Fart og Knrs (.\uslags ,·inkcl), hvor

a[ f::ligtC\·inkclcn maa bcsrcmmcs. Det Yil Iot forstanos at Lleunc 

kan udrugncs for alle 'l'i l[;dtlc og s:l'ttcs op i 'J'aholl'orm. Det 

or detto jcg bar gjort i 'l'abc1 l, der angiver Sigtc1·inklomo 

for Torpcdol'r m ed ::!(i - :3:-; Knohs 1<'mt [or h vcr :-)o i AntJlag,;

vinkcl l'ra i3U 0- lf>0° og for hver Knob i :\Iaalots ] ~art fra 

(i -::! :.l Knob. 

8om bckjendt or TorpcLlosigtcapparatot et Instrument, 

11 vormc,l m:m gralisk konsLrnercr 8igtovinkclcn . 1 Fig. 1 bo

tydor A l ~ l Sigteapparat·ot. Il Y is clctte i det [omn n;cvnte 'l'il

fa·ldo ska l \':no rigtig stillct, maa .\B gjöres proportional m od 

' l'orpcdoeml Fnrt (30 lm.) , l~ 1 proportional mell Ma1tlets Fart 

( l:2 K n. ) ')g B 1 stillos 
1 

.i\ln.alots kmslinic l\IC . J>ct vi l lla 

sccs, at Triangiet AB l er ligedannct mrxl Trinnglct .'\Ui\1, og 
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Eölgelig don yrd Sigloapparatet konstruerede Sigteyinkel BA I = 
MAC = l() , 0:3. 

Man kan nn ved Sigtcapparatet faa en urigtig Sigtcvin-
kel paa 3 forskjelli gc Mander: 

l. Ved fcil Gisning aE l\Jaalds Fart. 
2. \ 'c<1 fcil Gisning a[ /ulfdagsvinkulcn. 
3. V e<1 fe i l (!is n i ng n[ ha ad c Maalots l<' art og Anslags-

vinkel . 
Dc ;3 'l'ilfrelclc er illustrcre<lc i Fig. l. 
B J viser Sigtcapparatet rigtig stillet. 
B H viser foilagtig G isning a[ :\laalets Fart -- l ö 1\" n . 

istedenfor 12 - men rigtig Anslagsvinkel. 
B II[ viser fei lagtig Gisning a[ Anslagsvinkelcu - 106° 

istcdetdor 75° - mon ri gtig fart. 
B J\' viser Jci lagtig Gi.sning u[ J\lauleLs rart - 1!J Kn. 

istedenfor 12 -- og roilagtig Gisning ar Anslagsvinkelon -
G2 ,05 istodonror 7fJ0. 

Som man ser a[ 8tillingemc H lT, B IU og B l V g i vor 
alle disse 3 elen samm e Sigtevinkol 23°. Der or derfor intet 
i Veien for at man kan gjöre Ieil i G-isning ar Manlots Fart, 
Ller ophwvos a[ samtidig Feilgisning i Maalots Knrs. 

llvis man paa en af disso l\laador har sku<lt uneler en 
origtig Sigtevinkel - 23° istodenfor UJ, 03 - secs af F'ig. at 
man har affyret sin Torpcllo, lla 2\faalot var i M t istedenror i 
l\1 og fölgelig vil man tneffe At"standon l\F M rorrenror Sigto
pnuktet. 

For on Systematisk LTdryddnlse at clc bcgnaL'dc Foil , vii 
man nu g:jome vide, lwori Llissc sLikker. \ 'eLl 1ljtdp a[ 'l'n
bellcrne findos disse saaledes: 

Maalet peiler Torpedobaadon, i Llet sknddet affyros. ;\[ 
Fig. l socs, at Peilingsvinkelen = 52°. Den rigLige Anslags
vinkel blir da = 6:2° + 23° = 7:-> 0 l\Iaalcts rigtige Fart = 
12 Ku. ]\[ed disse 2 Data gaacs ind i Tauel 1 for en 30 Kn. 
Torped o og Sigtevinkelen fineles = l !) ,g0 . Paa Sigteapparatct 
maales den benyttcde sigteyinkol = :23°. l\Ian har altsan gjort 
en Foil i Sigto\·i.nkclen = 3,7°. Paa Sigteapparatet maalcs 
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ligelecles den gissode Anslags\'inkel og don gisserlu Fart. Yed 
at sammen ligno clisse med de rigtigo Ii ndes clo begaaedo F'oil. 

Det vil soes af Fig. l, at elen Feil, man begaar i skuclrlet 
(l\F l\J) er arhn:ngig af Anslagsvinkelen, Torpedaens og l\laalets 
.F'art, og at Fcilen er direkte proportional m ed AfRtanclen. Da 
det vi lde utirvc altfor vidtliilttige Tabeller at r ogne Feilen for 
h ver knoh i .\1laalcts Fart, bar jog kun regnet Ior hvor öto 
knob i l:Vlaalets Fart, hvo r lOde Grad i Anslngs\'inkolon og 
{or h ver ::l don knob i Torpedaens Fart. 'J'abol H or udregnet 
paa denne ]\[aacle og Tabellen er uclregnet for on Arstand = 
100 m. hvorvecl Fei len Ior en anden Afstancl f. ex. 400 m. er 
Jet at finde lJlot ved at multiplicere merl .J.. Feilen er udregnct 
pr Grad Feil i Sigtevinkolcn. Med A!'standen m enes her d0n 
D istance Torpecloen maa gjennemlöbo, for den tncf[cr l\1aalet 
(A C). Da man imidlerticl gisser eller maalor Afstanrlen A M 1 

i Skudlösningsöieblikket, maa man paa denne anvenrlo on Het
telse for nt Iinde Torpedaens Distance. Det vil af Fig. 1 sees, 
at Forskjellen mellem A ]\[1 og AC er afhfl'ngig n[ tligtevin
kelen og Anslagsvinkelen. Mod clissc 2 Data or Tabcl HI ud
regnet. I Tabel III er opEört don Faktor, bvannecl elen manltc 
ell er gissode Distance maa multipliceras for at givo 'l'orpedoens 
gennemlöbne Distance. 

Da Trmffeilen er di rckte proportional med Atstandcn, bör 
det ogsaa vrore en af en TorpeclohnaL1 scbefs vigtigsto OpgaHt' 
at komme saa mm incl paa sin Fiende som mnli gt. Erfaring 
vi.ser, at nMn or tilböielig til at gisso Arstanden for kort. 1\ f 
denne o-r unrl maa Afstandsbeclömmelsc ausees som et nödven-n 
elifl-t Led i Torr)ecloofficcrons Uddannelsc. n 

For at faa en systematisk 0velse og for att se alle li c 
Feil man l1nr begaaet, bör man inrJrette sig et Schema som 
hosstaaende, bvori man i.nrlförer efter hver 0velse. l\lan vil 
cla faa et klart Overblik over de begaaedc Fei.l og vmre i stand 
til at rette lwcr enkelt ai dem. Dotte vii vmre a[ vroscntlig 
Betyclning, naar man skal opöve Nybegynclerc i Torpedoskycl
ning. 

Ovelson bör da lJegynde med at man selv staar stille, 
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hvis man lmr flere Elever, kan man opstillo de fornöclne Antal 

Sigtoapparater paa Land eller paa et F'arLöi og lade alle sarn
tidig sigto pan on 'rorpellobaad, dor mod [or.~kjol1ig kur,; og 

F' art skja'rer o vor Sigtoli n i en. K u n on för or kom mamloen og 
markeror Skucldots AfEyrning, c1e öHige EloYCl" lador sine sigte

apparater staa urörlige, efterat Skuddct er affyret, og man kan 
<la paa hvcrt Sigtoapparat udtago alle do fomöuno Datrr. 

Ovalsen drives senoro uneler Gang og i Forbiudolsc med 
Angrebsövelser under cle l"orskjolligste Forhold. 1\[aalct [or 

disse 0vclser bör v~cre at nffyre 'J'orpedoon uneler don rigt.ige 
Sigtevinkel uden Benyttelse af Sigteapparatet, altsaa at uddanno 

sig som Flugtskytter. .Dette ud !"öres paa den M ande, at man 

laxler en anden betjeno S igteapparatet uneler Ovclson, san man 
kan faa (le fömödne Data (Sigte\'inkclon) til at hestomme elen 

totale Foil. Sigteapparatot er vistnok et udmerket Instrument 
til at bestomme Sigtovinkclcn, men man kan trygt gna Ull 
Ira, at det om Natten paa en 'L'orpedobaad vil vwre umuligt 

at benytto (1ot, og forövrigt hm on Torpedobaadscbef under 

ot Natangrob andet at ta:mke paa end at indstillo Sigteapparatot, 
solv om det gik an, hvilket clot dter min Mening ikke gjör. 

U n el or saaclan n e omstamclighc<ler ma a man b ave 8igtevin kolen 
i Hovedet og vm re nafhmngig a[ f-'igtoapparatot, h vilket o gsa a 

bör vmro det maal, man maa smtte sig vor.l Frodsövolsorne. 
I Schema for Sigte- og Angrebsövelser bar jeg inritaget en 

Rubrik for Manövre. I denne bör for lwer Anfaldsövelse 
inclföres on kort kritik over don wHörte l\lanövre. Denne kri

tik ö ves beds t Im el et Far tö i, der rcprmsentoror Fienden. 
For att illustrare Benyttcbor af Tabell ernc skal jag gjen -

nemgaa det exempel, der er opfört i siclste Liuie i 8chcmaot. 

Pan Sigteappamtct ndtage.s: 
Gisset Rigtevinkel = ~3°. 

1\1aalets gissode Fart = lU Kn . 
Gisset Anslagsvinkel = ti2,G 0

• 

Fm JJfaalet faar man opgivet: 
I'eilingsvinkel = 5:2° . 

.Maalets rigtige Fart = 12. 
Higtig Afstand = 5(:)0 m , 

-93-

Alle disso Data införes i Rcl1emaet. 

Higtig Anslagsvinkel = Sigtevinkol + Poiling::winkel = 
2:)0 + 520 = ti'JO 

I Tnbel [ for on 30 knol>s Torpodo 11n<1os merl Anslags

vinkel = 75° og i\Iaalets 1'\trt = 12 Kn llon rigtigo Sigto

vinkel = l D0,:J. 

I 'rnbol rrr ftmles med 75° Anslagsvinkol og 20° Sigte
vinkcl Faktaren 0 ,8 i). Toi"podoous DistailCG <ln. o!iO x 0,8;) = 
-175 m. 

I '.l'abol r r fineler man, at l o Ji'eil j Sigtevinkelon llle(lli'J 0 

AnslagRvi n kol , i30 K n. Torped o og l 2 K no ps Fart al" 1\T a alet 

giver 2,8 m. Feil i Trrctpnnktet paa 10\l m. Afstaud . Trrr:f

feilen bliver altsan = 2,8 )< 3,7 X -+,7,; = 4U,2 m. l'oran. 
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Tabel I. Over Sigtevinkelen i grader for en 28 Knobs Torpedo. 

Torpedoens Anslagsvinkel. 

~baJets l l l l l . . l l 
fart i 30° n - o 40° 45° 50° 55° 60° 65° 70° 7 5° 80° 85° !)(JO 95° 100°1105° 110° 115° 120° 125°1130°1135° 140°1145°,150° DD 
knob. 

l 
l 

(j l li,7 7,ii 8 8,0 9,< ,,, 1?' 11 ,, 1 11 ,~ 12"1'2,, 12) 12 , 11 ) 11,2 10,6 10,2 9,2 8,3 7,5 G 5,2 12,3 12,-1 12,:: 
7 5,9 G,s 7,1 8,., 9,2 9,H JO,s 11,1 12 12, , 13,~ 13,8 14-,., 14,4 14,.1 14,1 1±,:3 14,1 1 3,!1 13,5 12,2 12,1 11 10 9 
8 6,5 , ) 8,8 9,!\ 10,11 1,2 12,7 12,8 13,6 14,.1 14.!1 15,5 16,1 lli,2 16,-1 Hi ,5 1G,l 16,2 lG 15, 1 14,8 14,1 12,9 11,7 10,;; 
9 7 ,?. 8,2 9,31 J o, l J 1,5 1 2,·1 13,4 14,2 15 15,!1 1(), .) 17 ,2 18 18,1 18, l 18,ti 18,5 18,-1 1R,-1 17,7 17,1 1G;t 15 13,8 12,2 

10 7 ,~l 9 10,2111 ,4 12,.; 13,r; 14,G 15,ti 16,.; 17,5 11l,2 18,9, 1!!,7 20 20,-l 20,fi 20,6! 20,fi 20,G 20 10,'1 18,7 17,1 15,8 14,1 
11 8,1 9,H 11 12,2 1J,5 14,7 15,8 16,s Hl,!l 18,o 1 ~1, s 20,:; 21,; 22 22,1 722 ,7 22,s ' 22,9 23 22,1 21,7 21,1119,;; 18 16 
12 H, o lO;l 11 ,7 1:>.1 14,1 1ii,7 17 18,1 19,3 20.4 21, l 22,1 23,3 2::1 ,9 24,4 24·,8 25.1 25,2 25,1 24,7 2±,1 23,4 21,8 20,1 18,3 
13 9,4 10,!1 12.4 13,8 J 5,3 l 6,7 l R 19,8 20,6 21,7 22,8 23,8 2'-l,!l 25,7 2G,:J 2G,9 27,2 27,4 27,6 27,1 21i,ö 25,u 24,-1 22,8 20,6 
14 9,!) 11 ,.; 13 H ,G lG,1 17,6 19 20,5 21 ,8 23 24,2 25,-! 2(i,li 27,-1 28,2 29 29,:1 29,G 29,!l 29,.) 29 28, 1 27 25,5 23,3 
15 J0, 3 12,1 13,7 15,0 l (),7 18.5 20,1 21,ö 23 24, :1 25,G 2(i ,1l 28,2 29,1 30,1 30,9 

;:::1 :::: :;::1 :::: 
31,7 31,3 29,8 28,3 26,3 

16 lO,R l ~·0 1 14, ': J(j 17 ,:l 19,4 21 ,1 22,G 24,2 25,7 27 28,-1 2~),8 30,8 31,9 32,9 34,4 34 •) '") (' 31 29,4 
17 1U 1 G,ö l 8.2 20,2 22,0 23,G 25,2 2G,u 28,:> 29,s 31,2 3'> ') 38,6 34.,G 37 

-,-1 u:, ) 
34 32,-l 13,1 14,9 -,- 3D 36,:: Bl 31,1 37 3D,.i 

18 11 ,6 13,r, ' 15,5 17 31 19 1 •)J ') ') 8 24 f' 2G,2 • 28,1 29,r; 3 1,3 32,7 34 35,:? 3(i,8 37,41 38, ! 39,-1 39,5 39,6 39,8 38, l 37 35,8 
14 116 ' ' - --· l 'l 

l D 12 18 19,8 ') J - 93 G 9 ij- 27,2 29,1 30,8 32,~ 34,1 35,;; 36,8 38,2 39,: 40,:; 1 4 1 ,~ 42 4:!,-1 42,7 41,G 40,3 39,2 _. ,l - ' ~ -·,v 

l 
20 12,cJ 14,1 I G, 1 18,7 20,-1 22,-1 2±,4I2G,3 28,2 30,1 ,32 33,G 35,:; 37 38, l 40 41,_1 42,~ 4~, l 44,: 45,1 45,6 44,8 44 43 
21 12,7 14,s JG ,!J 19,1 21,1 2H,l 25,2 27,2 99 ., 31 ? 33 1l M 9 36,3 38,.; 40 41.7 43,1 4~··' 4D,si 4G, , 47 ,G ;s ... 

1 
; 7,9 47,:1 4G,ö 

j 
22 13,1 15,2 17,cl 19,G 21,7 23,si2G 128 ;;; ~ l ~')·: 34' .,1 ~(/~ 38,1 40 41,G 43,-1 50 50,7 50,2 ' J' - ,-1 ·- ' •" 
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l l 

Tabel L Over Sigtevinkelen i grader for en 26 Knobs Torpedo. 
Torpedoens Anslagsvinkel. 

~1aalets 

f.:ut i 
K no b. 

30°1 30°1 40° 45° 50° 55° 60°
1 G) 70°, 75° 11 80°1 85° 90" 11 95° 100"',105°

1

110' 115' 120' 1120.1 130" 135' 140'1145' 1150° 

. l l . l l 

(j 

7 
8 
9 

lO 
11 
12 
13 
14 
15 
}(j 

17 
18 
19 

l 
20 

l ;: 
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Tabel I. Over Sigtevinkelen i Grader for en 32 Knobs Torpedo. ,_ 
Torpedoens Anslagsvinkel. 

11~;;,:\e;ts i soo 35o l4oo '±oo 5oo ll 55o coo ljöo ~~~oo l 150 8oollflöo 000 9)rooo.
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Tabel I. Over Sigtevinkelen i grader for en 30 Knobs Torpedo. 

Torpedoens Anslagsvinkel. 

l '.laakto l - . --l l l l l. l [ l l 

l ~·,':,:b' l :1()" :35" 40° .J.j" 50° 5~0 l GO" (ji')
0 (Il" 

1

75" tl0° K5° 
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1
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1
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1
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1 

.l .. , 10,_ lU,. 
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1
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Tabel I. Over Sigtevinkelen i grader for en 36 Knobs Torpedo. 

Torpedoens Anslagsvinkel. 

Maalets l l l l l l l l 
fart i 30° 35° 40° 45° 50° 55° (i0° 65° 70° 175° 80° t 85° 90° 95° 100°1105° 110°1115° 120° 125°1' 130° 135° 14-0°1145° 150° 
knob . j l 

G t 4-,2 4,8 5,4 6 G,5 7 l,o 8 S,, 8,s 9,1 9,3 9,G 9,7 9,7 9,8 9,61 9,3 9 S,.? 8 7,G G,s G,1 5,5 

7 4,7 5,5 G,2 6,9 7,ö 8,1 S,7 9,2 9,6 10,1 10,;; 10,8 11,2 11,2 11,3 11,3 11,2 10,9 10,8 10,1 9,6 9,1 S,2 7,1 G,7 

S 5,3 6,1 7 7,8 8,4 9,1 9,8 10,3 10,8 11,4 11 ,8 12,2 12,6 12,7 12,8 12,8 12,7 12,5 12,.1 11 ,7 11,1 10,6 9,6 S,o 7,8 

9 ~'~ ~,7 7,~ ~'~ 9,:) 10,110.8 ll ,ö 12,1 12,7 1 3,~ 1 1~,7 1;,1 1~,3 1~,4 14,;; 1~, -1 1~,2 1:- l~,.J 12,8 12,2 11,~ 10,= 9,1 

10 6,.1 ~,3 S,s 9,3 10,211 1~,8 12,6 13,: 1 1:,~ 1:,o 11o,= 1 ~,6 1~,8 l~_ 16,= 1~ 1~,~ 1:,, l o_ 1~,-1 1~,8 12,~ ll,o 10,4 
11 G,8 1,9 9 10 11 11,9 L,813,614,o 1o,s 1o,sJ1G,o 11,1 11,3 11,o 17,, 11 ,6 11,.) 11 ,4 1G,1 16,1 lo,-1 14,_ 13 11,8 

12 7,R S,5 9,7 10,8 ll,s 12,8 H,8 14,7 15,6 16,5 17,1 17,8 1S,5 1S,7 19 19,3 19,2 19,2 19,1 18,4 17,8 17,2 15,8 14,5 13,3 

13 7,8 9,1 10,2 11,5 12,6 13,7 14,7 15,7 1G'7 17,6 18,4 19,2 20 20,3 20,r; 21 21 21 21 20,2 19,u 19 17,5 1G,2 14,8 

14 8,2 9,6110,8 12,2 13,3 14,5 15,6 1G,7 17,7 18,7 19,o 20,5 21,3 21,s 22,2 22,7 22,7 22,7 22,7 22 21,-J 20,8 19,2 17,s 1G,4 

15 s,~ 10,1 11,a 1~,8 14,~ 15,3 1~,: 17,~ 1S,8 Hl,s ~?,8 21,7 ;2,o 22,o 2~,8 24,s 2~,t 24,:' 2~,5 2:,!1 2~,~ 22,0 2;,1 :u,~ 18 

16 9,~ 10,o ~ 1~' 13, 1 l~,s 1~,1 11 ,~ 111,~ :9,s ~0,!! ~2. 23 . 2~ 2:" 2~,.1 2G _ :6.·= ~~,2 :6,3 2.).,8 ;o,~ :~,5 2.~ 2,1,~ 19,o 
17 9,6 11,1 L,., 14 1o,4 1.),~ lS,2 19,6 20,s _2 23,2 24,3 2.),1 2o,, 26,8 27,o 27,1 28 2S,l 27,7 27,2 <!G,o 2o 23,o 21,8 

lS 9,!J 11,5 13 1-±,o 16 lG,o 19 20, 1 21,7 23,1 24,3
1

25,ö 2G,7 27, 1 2S,2 29 29,3 29,7 30 29,o 29,1 28, i 27 25,5 23,8 

1D 10,2 11,9:13,5 15,1 16,7 l G,s 19,9 21,2 22,; j24,1 25,4!26.7 27,9 28,7 2D,6 30,5 31 131,.J 31,s 31,5 31,1 30,8 29,1 27 ,6 25,9 

l 
'20 10,n 12,ö 14 1\7 17,:< 18,9 20,u 22 2cl,6 25 26.4 27,8 29,1 :lO,l 31,1 32,1 32,6

1

33,1. 33,6 33,,1 33,1 32,9 31,2 29,6 28,1 
91 11 19"114•16 " 1S 19- ·)1 499n9 •- h6 97• 198n30o3-11 39- 33· 6 n ., ? n4-g 3·"' 3;;.l 3~)1 3;; 33·- ''9 30-t 
_ ') ·• ~,t 1-t l -.'·-•. , ,1 ;

9
, ~ ~~'~ ~~'~ ~ - ; ,-t~ ,~,. ,·~. '>'~ _ ~,!) n- ' v~,- - o.' . ~': ~ ~'~ _ ~' ._ ~ _,:J ~~ 01 0 

\ 2_ 11,., 13 l l 4,8(''rs,ö

1

2o .• l -- ,1~ - 3,~ ~ -o.LI _8,-1

1

3o 31,o .'L,~~3J,9 00,1 3a,8/ 3G,6 31,- 31,- 81,1 31,1/ 3o,8 34,3 3u l 

Tabel l. Over Sigtevinkelen i grader for en 34 Knobs Torpedo. 

Torpedoens Anslagsvinkel. 
-------

l ~laalcts 
40° 145° 

l l 
DO" l W 100"! 105"1110"i 115"1120"1125"1130" 135". 140"1145° 30° ;ro 50° 55° 600 t (.i[lO 1( 00 75° 80° s-o 150° l fart i 

,() cD 

knob. 
l 

6 4,-1 5 1 5,7 6,1~ G,n 7.-1 8 s,; s,: "·; "·" 3,ollO,el10) 10,: 10,2 i 10 l 9,7 9,5 9 s,(i 8,2 7,31 G,s 5,9 
7 5 6,7 6,.) 7,21 7,8 8,5 9,1 9,1 10,- 10,1 11,1 ll,.r 11,, 11 ,8 1 1 ,J 11,u

1

n , 7 11,5 11,:1 10,7 10,2 9,8 8,8 8,1 7,2 

8 8, 7 G,4 7,3 8,1 8,s H,fi 10,:l 1 O,v ~ ~,;; 1?,1 1~,5 ! 12,9 13, ~ 1~,4 1~,~ 13,6 13,4 13,2 13 12,-1 11,8 11,3 10,2 9,4 8,4 

9 G,2 7,1 8 8,91 9,8 10, ' 1 11,~ 12,1 L,S 13,J lu,9114,-l 14,9 1D lo," 15,:\ 15,2 15 14,8 14,2 13,6 13 11,ol 10,9 9,s 

10 G,i 7,7 8,1 9,7
1

10,7 11,n .12.4 13,214 14,s
1
15,3 15,al16,5 16,o l G,8 17 116,9 1G,8 1(),6 1G 1i'i,-l 14,8 13,/i 12,·1 11,1 

11 7,2 8,4 9,5 10,/i ll ;'~ l ~,~ 1 13,~ 1~,h~,2 1~, 1 1G,7 1~,1 J 1 8 18,a ~8,5 18,8118,7 18,6 18,5 17,9 17,2 1G,7 15,:3 14,1 12,7. 

12 7,7 9 10,3 11, ! 1~ ,o lu,o 14,o 1o,4 lG,-J l 1,4 18 18,8 j 19,5 19,!! <::0,3 20,61 20,5 20,4 20,4 19,8 19 18,-l 17 15,5 14,1 

13 8,1 9,;; 10,8 12,1 13,2 14, l 15,.1 11),5 17.ö 18,6 19,:3 20,2 21 21,5 21,9 22,2 22,3 22,:\ 22,3 21,7 21 20,2 18,8 17,3 16 

14 8,6 10 11 ,2 12,8 13,9
1
15,2 16, l 17,o 18,n 19,8 20,o 21,o 22,:~ ! 23 23,5 23,9 24 24,1 24,2 23,/i 23 22,2 20,5 19 17,6 

15 9 10,; 12,2 13,-1 14,7 15,8 17, l 18 19,2 20,9 21,8 22,9 23,9 24,:; 25,1 25,5 25,8 2G 26,1 20,ö 25 24,4 22,6 21 19,3 

l G 9,5 11 13,1 14 15,1 1 G, -1 18,-1 19, l 20,7 22 23 24,1 25,3 2G 2G,o 27,3 27,n '27,8 28 27,(; 27,1 26,6 24,G 23 20,9 

17 9,9 11,5 13,3 14,0 1 G,1 17,:1 19,1 20,:J 21,7 23,1 24,2 25,4 2G,G 27,-1 28,2 29 29,3 29,6 29,9 29,0 20,2 28,8 26,!! 25,3 23,4 

18 10,:J 11,913,G 15,3116,7 18, ~ 19,•J 21,~ 22,7 24,2 25,1 2·),1i 28 28,8 29,7 30,5 31 31,1 31,9 3 1,G 3 1,2 31 29,2 27,G 26 

19 10,0 9 . . ' - - ( 9 . 99 9 ., 9" ) 9 . 9- ') ., . •) ' ''9 . 'J - • . ' - . . . . " •) " 9 ( 9 -L,:3 13,8 1o,s 1t ,4 19 ~O,t, --,1 -4," ~ a,_ - 6,6 -1 ,8

1

_9,T30," 3 1,_ ,)_,l 3- ,1 33,.1 33,9 33, 1 33,-1 3u,_ u l ,G ~9,9 ~8,o 

21) 11 12,B 14 l G, 1 18 19,8 214, 23 25,H 26,? 27,7 2~1 3ii,B 3 L r; 32,7 33,8 3J,ct 35,1 35,8 35, i 36,6 35, l 34 32,~ 31 

21 11,4 lfl·> 14- l- 1S- 90 1 29 93 8 96 27 ·> 28- 30 ·) ''l - i.P" "-1 ., 35 :; 3f' 1 3G 9 37- 37- 3-- 37 6 3G- "~ 33 6 • ,_ ,l l ,o - ' - ,1 - ' - ,- ,. ·-" ,Il -, l i) ,- • ,. ,, ,, ,l . ,, 1,1 ' ,o i);) ' 

22 111,8 
O) • ~ - - 9 ')'l ' ~ 0 

') ')( ' )1. <"l ' ') ' - ' ' f ' - •'l ) ' ( - . ( ' . - ' ( 0 - ,_, ~) 1 
') 1u,6 1o,-1 1 l,a 19 ~1 --,0 24,6 26,-!128, __ 9,8 31,.,

1

30 •34,_

1
3o,lo

1
3G,~ ~ 31,8

1 
u8,G 39,.> 39,6 39,, 39,8 3cl vl,1 uG," 
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Tabel I. Over Sigtevinkelen i grader for en 38 Knobs Torpedo. 
Torpedoens Anslagsvinkel. 

l 
80° 85° 

l 

90°1 95"I100° I105°I110"Illö0 l120°l125° ll30°l135° l140"! 145°1150J 
l 

30"j B5" j 40° j 45°1 50°1 55"1 60°1 G5° 70"1 75° 
i 

4 4,6 [ 5,1 5,s l 6,2 G,s 7,31 7,7 8,1 8,• S,s 9,1 D,41 9,4 
4,ö 5,3

1 

5,9 6,5 7,1 7,7 8,0 8,8 9,2 9,7 10,1 10,4 10,7 10,8 
5,1 5,9 1- 6,6 7,3 8 8,6 9,8 9,8 10,3 10,9 11,:3 11,7 12,1 12,1 
5,6 6,5 7,:3 8,1 8,H 9,H 10,3 10,9 ll,v 12,1.12,6 13,1 13,4 13,6 

(~,1 ~ ~ . 8,9 9,7 10,5 1;,3 12 12,7 13,:3 1~,9 1 1?,~ 1~,8 l~ 
~,6 <,6

1 
8,6 fl,6 10,5 1;,4 12,3 13,1 1~,9 1?,5 1~,2 ~ l D. l 1~,2 1~,4 

1.1 8,1 9,2 10,3 11,3 12,:3 13,3 14,1 lo 1D,7 16,4!17 11,6 11,8 
7,5 8,9 ~),4 11 Ll,J 13,1 14,1 15,1 16 16,8 17,6118,3 18,8 19,3 
7,9 9,2 10,5 11,7 12,8 13,9 15 16 17 17,9 18,7119,6 20,2 20,7 
8,4 9,7 11 12,3 13,5 14,7 15,9 17 18 19 19,9 20) 21,6122 

~,8 10,2 11,5 1~,0 14,2 1~ ,5 1~,8 l ~,9 l 9 20,1 21 22 22,:123. ,-1 
,1 ,2 10,6 12 13,4 14,s 1G,2 11,6 18,s 20 21,1 22,1 23,2 24,2 24,8 
9,5 11 12,5 14 15.4 1G,9 18,3 lO,G 20,9 22,1 23,3 24,4 25,5 26,1 
9,0 11,5

1

13 l-±,G I1(j 17,6 19 20,4 21,8 2i3,1 24,2 25.5 2G,G 27,~ 
') ( . . - r '> • · 1 '> . ry 99 " 9 9- •J 9 · - '),..... , 9 ,.., 10,_ 11,.! 13,., lD,~ 16,6 18,~ 19,8 21,~ ~~,u _4 ,1 ~D,~ ~b,.o l _/, 8 1 ~8,1 

10 19 1 13- 0 1- [ 1- l" "O- 99 193- 25 9(j >' 9- 98 < ' ')n ,o _ ..... ,3 · ,~ J,~ ,,4 u,4.:::.. ,o "-'-,1 ..... ,D ..... ,:-.
1

_.,,n ..... ,J

1

....,J)9 

1o,o 12,6ll4,3 16,:J I18,s 2o,r; 21,s 22,u J 24,4 2G 27,2l28,7 l :3o 31 ,1 

l 

9,u 9,2 9,11 8,s 8,5 8,1 7,6 7) 6,5 1 5,8 5,2 
10,s 10,7 10,6110.s 10 9,,; 9,1 8,6 7,9 7 G,s 
12,2 12,2 12 11,s 11,5 11 10,5 10 9,s s.~ 7,z 
13,7 13,7 13,6 13,4 13,1 12,5 12 11,-± 10,(; 9,5 8,5 
15,2 15,:3 15,1 14,9 14,7 14 13,5 13 11,8 10,7 9,7 
16,7 1G,8 16,7 1G,5 16,·! 15,7 15,1 14,5 13,2 12,2 11 
18.1 18,3 18,2 18,1 18 17,4 l G, 7 16 l 4,8 13,6 12,3 
19,G 19,8 19,9, 19,9 19,8 19,2 18,4 17,6 16,3 15,1 13,7 
21 21,4 21,5 21,6 21,G 20,9 20,1 19,3 17,8 1G,5 15,1 
23,5 23 23,1 23,2 23,3 22,6 22,-t 21,1 19,6 18,2 1f:i,6 
24 24,5 24,7 24,8 25 24,>3 24,6 23 21,1 19,8 18,4 
25,•! 2G 2G,2 2G,5 2G,s 26,1 25,3 25 23,3 21,7 20 
'J(j 8 "-1 6 'J -1 " 98 ., 98 4 27 ° 26 1 26' ' ·)"- ·> ')·:> " 'll 8 ~ ' .:, ' ~ . '"1- ,~ ~ ' . '" .. ' ,9 1 -"•" ~iJ,v - ' 
28,2 29,1 2U,a 29,7 30 29,7 28,7 28,s , 27,1 25,5 23,8 

:9,r. 30,5 ~:),8 3_1,2 3,1,8 3;,1 ~ l ??·: 129 2:,1 2~,8 
00,9 31,!J 32,4 32,9 33,6 33,3 33132,1 1 31,1 2.J,G 28 
32,213:l,3 3± 34,6 35,2 35,1 35 3±,81 33,2 31,7 30,31 
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Tabel III. 

l 

Faktor, hvormed den maalte eller gissede Distance maa 

multipliceres for at give Torpedoens gjennemlöbne 

Distance. 

Sigte- TorpeLleens Anslags vi n kel . 

vinkel . 
30° l 45° l 1)00 l 75° l go o l 105° l 120° l 135° l 150° 

5 gr. O,s O,u O,D l l 1 1,0ö 1,1 1,1ö 

10 > 0,7 0,8 0,8ö 0,05 1 ] ,05 1,1 ] ,1ö 1,2'> 

15 ' 0,5 0,7 O,s 0,9 0,95 1,05 1,1 1 •) 
'" l, l 

20 > 0,6 0,75 0,85 0,95 l 1,15 1,23 1,ö 

25 > 0,7 0,8 0,9 1 1,1ö ] ,35 ] ,65 

30 > 0,75 O,s,; O,u:; ] ,15 1,-l 1,s 

35 > 0,7 0,8 0,9:) ] ,15 1,-1 J ,8o) 

40 > 0,7.J O,!J . 1,15 1,-1 1,u 

45 > 0,83 1,15 1,·1 2 

50 ) 1,1 1,-1 2 

55 ) 1, l 2 

GO > 2 

l 

- 103 

""' 
2 

~ O"> ~ <::>• en 
<::> • o <::> • o [f} 

o o o o (l) 00 
r+ rt-

"' ,_. t:l 
01 Q t <::>• 

...... ;o. 
~ "' O"> ""' o ·~ ~ o o <::>• 

8 
+ + ·l· ·l· >,j ~ 

(l) ,... f:S . :-' 
"" ~ >-' t\!) 
o o o o• 

tJ ..., 
~ ~ ~ ~ 8 w· o _, _, _, _, ,.,. ..., 
<::> • O < <::> • <::> • "C 

Q----
,... ,... ,... >--' ;;; · 
<D l~ "'-, l~ en :::: ~ 

"' ;:;:j '""'·::.. U2 .... ,... l-' l-' c;. rr~ ~-
l\!) w l~ l\!l 0 'n c:+ a q ~>,j CD 

"' 
l 

+ + ":: 
..., 

o s rt-

....:, o <:.;.") o !Jtl 

Q > w t\!) 1\!) ..... ::l 
c.t; ~ ~ ~ 

[]i' !Jtl en 

"' ~ w '"! 
tfl CD 

ciQ' O"' ,... ,... l-' l-' ~ <+ rn ("l 
(l) ::r -~ ~ ~ ~ a.s_ 3. o: .., o <: 

c~ "' fq ' ::l 
O o (t> 

"" "' CD ""' :>;'" - 3 + + + ~ rn 
'=j 

(!) 

~ '"! 

~ c;~ ~ o 8. 
_, -:._, _, s 

(!) 

O < "'' <::>• <::>• ' [<D[LlfA o. 
"" L~ l~ s.; o 

- S.iJU~[~Oc[ 1-3 
" o 

Q '"! 
GO l-' "d 
'g o _, _, w· p... CD 

s.; o~ o.,: 00 o. 
"' (l) D ,.,. rn o 

- ::0- iö" 
(!) 

ciQ' a q :; _, _, __, __, en 
<::>6 s.; s.; s.; c: 3. 

~q D 

·l· + 
:>;'" 

..... >,j ~ 
~ 

<:.;.") ~ ~ o o 
"' 

p... H> 

+ + + a .s. o ..., ..., 
·l· (l) "' ..., 

~ ~ ~ 8 D t:l r! <D <D <D o H> 

"' ';,., 
·~ 

o + ..., 

f_.J ...... 
~ 
o: 
< 

Il 
..., 

"' 



- 104-

Förslag till sl<ädda å torpedbåtar. 

Då grundstötning med akterskeppet å våra torperlbåtar 
inträffat, har i allmänhet skadorna blih-it [öJjnlHle. Yicllimlri
gare stötar har skäddan böjts åt endera sidan, mo(ltagancle 
rodret, som därigenom blifvit otjänstbart; vicl hårdare grund· 
stötning bar skäddan däremot böjts såväl åt sidan som uppåt, 
härigenom fastlåsande både roder och propeller, hvilkon senare 
oftast söndertrasats mot don uppåtböjda skäddarmen. Af ii.o;. 
l, angifvanclo konstruktionen af skäddan å de sist byggda tor
pedbåtarne, framgår tydligt, hurusom sammanhanget mellan 
skäddan och rodret, endast motiveraclt för det senares stött~ 

n in g, medför elen stora olägenheten, att rodrets el j upgåendo så 
att säga förökas med omkring 0,5 m. Dit därtill kommer, aU den 
med a-b (tig. l) betecknade svaga delen liksom skä<lrlan i öf
rigt bostår af mjukt stål, är intet naturligare, iin att 11~imncla 
clel virl grundstötning undanböjos, hvarigonon1 ofva11 framhållna 
fall af haveri uppkomma. 

Sl-::~iddans uppgift iir emollerti<.l alt i det liingsta skydda 
propeller och roder mot ftverkan vid ou grundstötning. Kan 
oj nöjaktigt s[vlaut skydel erhållas mocl clousamma, har don 
ingen grund för sin tillvaro utan bör L1å borttagas såsom va
rande on onödig belastning. Höstor hafva äfvon höjts för en 
åtgärd i sistniimnda riktning, och har till följd häraf torped
båten Mim konstruerats utan skädda. l\len som man vi(l se
nare byggda torpedbåtar bibehållit skärl(lau, förefaller det, som 
om deusamma ännu skulle anses yara en nöchänclig anorcl
nmg. Då erfarenhot dessutom saknas boträffamle fördolarna 
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111ed den å Mira vidtagna föl'ändringen, torde man ej haiva fog, 
att utdöma skäddan, som princip tagen. l\fcn å andra siclan 
torde det vam af l>ohofvet påkalbdt, att man genom lämplig 
konstruktion förlänar skticldau effektivt och oj allenast skonbart 
skydelande egenskaper. Anordnamlct af en offaktiv skädda 
torde ej erbjuda några större sYåriglwtcr och tror jag mig uti 
ned anstående skisserade förslag (fig. 2) hafva funnit en på så
väl teoretiskt som praktiskt riktiga grunder hvilancle konstruk
tion därtill. 

Den uti fig. l befintliga clBlen af skäddan aktor om pro
pellerstödet har här blifvit orsatt med en arm d- e, hvilkon 
är nitact till skäddans Irämro starkt byggda clel. Denn a arm 
är i motsats till det öfriga af skäcl(1an tillverkad af spr-öclt sttil. 
Sprödileton bör vara så afpassad, att armen springor af, inn an 
densamma vid grundstötning erhåller så stor böjning, att skada 
på propollom därigenom kan uppstå. Skäd(lan i öfrigt är så 
konstruerad att partiet f~d~g lätt kan borttagas för att rätas 
eller ersättas mod ny del - el otta i öfverensstäm me l se mo el 
redan befintliga anordningar. 

Med cleuna konstruktion vmner man clon fördel , att ska
dan vi el lindrig grunt1stätning i ro gel kom mor att begränsas 
till afbrytancle af armen c~cl. Yicl en hårdare grundstötning 
tonie äfven möjlighet föroilnnns, att ofvan nämnda m-ganer 
lämnas oskadaclo, ty lt O. fylliga akterlinjerna h Yåra sist l>yggda 
torpedbåLar meclgiha on god stöttning [tt skiiclclan, därigenom 
böjan clo dess förmiiga att lyHa akterskeppet öfver grundet. 

A torpedLåtar, reclan försellcla mod skii<1cla i ungofärli.o: 
öfvoron;;stiimmelse med hg. J, skulle of van förorchtde system 
mycket lätt ocl1 utan niiumvänl kostuad kunna införas genom 
att borttaga delen n-b ocb ersiitta donsamma med en skydds
arm af spröclt stål samt ·genom att anordna ott stöcllager, c, 
vid roclrets nedersta fingorling. 

Genom att förse våra torpedbåtar mod skärlclor af bär 
ofvan föroslagen typ skulle tlels följeloma af en grundstötning 
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l<unna begränsas, dels möjligbeten att såväl under fred som i 
krigstid hastigt iståndsätta en grundstött torpedbåt i hög grad 
ökas, omständigheter hvilka synas vara af allra största prak
tiska betydelse. 

Stockbolm i januari 1904. 

Erik ffägg . 

e 

T'ids1mft i Sjöväsendet 
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